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1. Leeswijzer
De onderbouwende cijfers geven een beeld van waar we vandaag staan met het klimaat in onze provincie. Deze cijfers dienen ter onderbouwing van het klimaatbeleidsplan
en de opmaak van een doelgericht klimaatactieplan.
Dit document omvat drie hoofdstukken:
In de klimaat impactanalyse lees je welke impact de activiteiten op het grondgebied
van de provincie Antwerpen hebben op het klimaat: hoe groot de impact is van de emissies op ons grondgebied, wat deze uitstoot veroorzaakt en hoe deze evolueert.
In de risico- en kwetsbaarheidsanalyse brengen we de huidige en toekomstige toestand van het klimaat en de risico’s (hitte, droogte en overstromingen) in beeld aan de
hand van verschillende impactscenario's.
Tot slot brengen we in het laatste hoofdstuk ‘de staat van de klimaattransitie’ in
kaart aan de hand van sets van effectindicatoren. Per strategische doelstelling bespreken
we verschillende relevante parameters (zoals verharding, dichtheid, enz.) en trends die
aangeven waar we vandaag staan met de klimaattransitie in provincie Antwerpen. De bovenlokale doelstellingen (op Vlaams, federaal en Europees niveau) werden vertaald naar
het eigen grondgebied om een beter beeld te krijgen van de sectoren waar we op koers
zitten en de sectoren war nog veel winst te boeken is.
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2. Provinciale klimaat impactanalyse
2.1 Inleiding
Deze provinciale klimaat impactanalyse legt uit hoe de provincie Antwerpen het klimaat
beïnvloedt. Met provinciale klimaatimpact bedoelen we hier: de impact die activiteiten op
het grondgebied van de provincie Antwerpen 1 op het klimaat hebben. Deze impact drukken we uit in equivalenten van koolstofdioxide (CO2eq).
Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de volgende vragen:
•

Hoe groot is de klimaatimpact van de provincie?

•

Wat veroorzaakt deze uitstoot?

•

Hoe evolueert deze impact en waarom?

1
In dit hoofdstuk verwijst ‘de provincie’ naar de provincie als geografisch territorium en bestuurlijke
indeling. Wanneer het gaat over de provincie als overheidsorganisatie, dan spreken we over het provinciebestuur.
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Deze analyse steunt op data uit de CO2-inventarissen die voor alle Vlaamse gemeenten
sinds 2011 gemaakt worden door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
(VITO) in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. 1 Dit gebeurt in kader van het Burgemeestersconvenant. De uitstootcijfers van de provincie Antwerpen zijn de som van de 69 gemeenten uit de provincie Antwerpen en werden geraadpleegd via de databank van provinciesincijfers.be. De methodologie om de uitstoot te
wijzigen kent regelmatig kleine wijzigingen en een inventarisjaar kan dus verschillende
versies kennen. De cijfers die gebruikt worden in het provinciaal klimaatplan zijn op basis
van versie 2019_01 die op 30/06/2021 gepubliceerd werd.
Deze cijfers verschaffen ons inzicht over hoe de uitstoot evolueert, wat de bronnen van
klimaatimpact zijn en wat de grootteorde van onze inspanningen zal zijn. Ze bieden ons
richting voor het beleid, eerder dan dat ze een exacte weergave van de realiteit zijn. Elke
inventaris van broeikasgassen heeft immers een foutenmarge, kent onzekerheden, en
heeft blinde vlekken. Voor een overzicht van de betrouwbaarheid van de verschillende
cijfers en een overzicht van welke emissies we al dan niet meenemen, verwijzen we naar
Bijlage 1: Betrouwbaarheid gegevens over klimaatimpact. Voor een overzicht van welke
emissies wel of niet worden meegenomen verwijzen we naar Bijlage 2: Scope van de klimaatdoelstelling.

2.2 Grootte van de klimaatimpact
Deze paragraaf geeft een antwoord op de vraag: wat is onze klimaatimpact? De provincie
Antwerpen is de provincie met het hoogste aantal inwoners en de grootste economische
activiteit. Dit maakt dat het de provincie is met tevens de hoogste klimaatimpact van alle
Vlaamse provincies (zie Tabel 1). In 2019, het meest recente inventarisjaar, werd er binnen de provincie Antwerpen ongeveer 11,1 Mton CO2eq uitgestoten, of 11.133.856 ton
CO2eq om precies te zijn.

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE KLIMAATIMPACT VAN DE VIJF VLAAMSE PROVINCIES 2
Klimaatimpact 2019

Totale uitstoot
in ton CO2eq.

Antwerpen (Prov.)

11.133.856

Oost-Vlaanderen

9.292.236

West-Vlaanderen

8.748.445

Vlaams-Brabant

6.408.767

Limburg

4.837.906

1

Voor een uitgebreide handleiding van de emissie-inventarissen die in kader van het Burgemeestersconvenant worden gebruikt verwijzen we naar de handleiding (Meynaerts, 2021)
2
Bron: Departement Omgeving/provincies.incijfers.be
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We kunnen dit broeikasgas echter niet ruiken, voelen, proeven, horen of zien. Het loont
dus de moeite om dit te visualiseren. Deze uitstoot komt overeen met:
De jaarlijkse koolstofopslag van een bos dat 8 keer zo groot is als de provincie Antwerpen 1.
Een goede 66 miljard km met een auto rijden. Dat is meer dan 1,65 miljoen keer de evenaar afrijden. 2
Energieverbruik is de grootste bron van klimaatimpact in onze provincie (91,7%). Bij
de verbranding ervan komt koolstofdioxide (CO2) vrij. De klimaatimpact van de verbranding van (afgeleiden van) fossiel gas voor de verwarming van gebouwen en sanitair water, industriële processen, de verwarming van serres en elektriciteitsproductie is de belangrijkste bron van klimaatimpact in de provincie Antwerpen. Het verbranden van aardgas is goed voor ongeveer de helft van de klimaatimpact van de provincie Antwerpen.
De verbranding van fossiele olie, in de vorm van diesel en benzine (transport) en in
mindere mate voor stookolie (gebouwenverwarming) heeft ook een grote klimaatimpact
(41,6% van de uitstoot). Het elektriciteitsverbruik veroorzaakt 18,5% van de
energetische uitstoot. Steenkool is de meest vervuilende fossiele brandstof, maar
wordt nog nauwelijks gebruikt als energiebron in onze provincie (0,4% van de provinciale
klimaatimpact).
Daarnaast zijn er ook de niet-energetische emissies door biologische processen in de
landbouw. Deze zijn verantwoordelijk voor 8,3% van de provinciale klimaatimpact. Zij
komen vrij in de vorm van methaan (CH4) en lachgas (N2O). 3 De klimaatimpact van de
veeteelt uit zich vooral door de uitstoot van methaan. Methaan (CH4) is een zeer krachtig broeikasgas dat vrijkomt tijdens de spijsvertering van vee, in het bijzonder van runderen, en in mindere mate tijdens de verwerking en opslag van mest van deze dieren.
Lachgas komt ook vrij tijdens mestverwerking. De uitstoot van veeteelt is verantwoordelijk voor 6,3% van de provinciale klimaatimpact. Daarnaast is er lachgas (N2O), nog een
krachtiger broeikasgas, dat direct en indirect vrijkomt door het afbreken van organisch
materiaal zoals meststoffen in de landbouwbodems. Deze uitstoot is goed voor 2% van
de provinciale klimaatimpact.
Menselijke activiteiten stoten dus heel wat broeikasgassen uit. Een deel ervan wordt terug opgenomen door de natuur. Deze ecosysteemdienst noemen we koolstofopslag of
koolstofopname. Koolstofopname door de groei van biomassa vindt plaats door het

1
De provincie Antwerpen is 286.738,67 ha groot. Een gemiddeld bos zou 4,75 ton CO2 per ha
opnemen (Dienst Duurzaam Natuur en Milieubeleid, 2017; Provinciale Monitoringtool Klimaatacties, 2018,).
Deze emissiefactor (4,75 ton CO2 per ha bos) geldt voor natuurlijke, gematigde oceanische bossen in Europa
en neemt zowel de opname door bovengronds biomassa mee als de opslag in de bodem.
2
Dit is berekend a.d.h.v. de provinciale monitoringstool voor klimaatacties (Provinciale Monitoringstool
Klimaatacties, 2018)
3
Methaan en lachgas zijn respectievelijk 21 en 310 keer zo opwarmend als CO2. CO2 blijft echter veel
langer in de atmosfeer en is ook veel meer aanwezig in de atmosfeer en wordt meer uitgestoten. Daarom is
CO2 het belangrijkste broeikasgas. Om broeikasgassen met elkaar op te kunnen tellen, wordt alles omgezet
naar CO2eq.
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proces van fotosynthese bij planten. De koolstof wordt daardoor (tijdelijk) uit de atmosfeer gehaald. Alle planten nemen koolstof op, maar vooral bossen met een grote, langlevende biomassa zijn belangrijk voor de opname. Bij de andere natuurtypen is die opname van koolstof in biomassa van meer tijdelijke aard, omdat de koolstof opnieuw in
het milieu terechtkomt wanneer de planten vergaan. De koolstof die vastgelegd wordt in
de boomstam en in de wortels van bomen kunnen gedurende lange tijd niet meer bijdragen aan de opwarming van ons klimaat. Volgens de meest recente gegevens wordt in
onze provincie op die manier elk jaar 410 kton CO2 uit de atmosfeer gehaald. 1
Koolstofopslag in de bodem is het gevolg van opslag van niet-gemineraliseerde koolstof uit dood plantenmateriaal naar de bodem, waar het op lange termijn opgeslagen
wordt. Zo kan een aangepast beheer van landbouwbodems voor meer koolstofopslag zorgen t.o.v. de gangbare technieken. Er wordt ingeschat dat de Antwerpse bodems in totaal zo’n 37,7 Mton koolstof vastleggen. Als deze in een hypothetische situatie allemaal
vrij zou komen dan komt dat neer op 138 Mton CO2-uitstoot, dat is meer dan de totale
jaaruitstoot van België.
Omgekeerd is ontbossing, of een andere bodemgebruikswijziging die leidt tot een vermindering van het potentieel tot koolstofopslag, een belangrijke bron van uitstoot. Wanneer bijvoorbeeld een moeras wordt drooggelegd, komt er heel wat CO2 vrij. Als we daarentegen een grasland of akker omvormen naar moeras, dan kan er extra koolstof worden
opgenomen, en dan wordt dit gezien als de opname van broeikasgassen. In Vlaanderen
zorgen wijzigingen in landgebruik momenteel voor meer uitstoot dan opname van broeikasgassen. Deze data zijn echter niet op provinciaal niveau beschikbaar. Het provinciaal
klimaatplan wil de jaarlijkse koolstofopslag verhogen of minstens behouden tegen 2030.
Het drastisch verminderen van de uitstoot van broeikasgassen blijft echter de prioriteit
om klimaatverandering tegen te gaan.
Op provinciaal niveau wordt 15% van het potentieel aan koolstofopname effectief geleverd. 61% van de potentiële koolstofopslag in de bodems wordt ook effectief opgeslagen.
In onderstaande figuur ziet men per gemeente in welke mate de potentiële jaarlijkse
koolstofopname door biomassa benut is. De maximale situatie (100%) zou betekenen dat
er een volledig natuurlijke situatie was zonder menselijke tussenkomst: een climaxvegetatie van (loof-)bos. 0% betekent dat alle bossen gekapt zouden zijn. In donkergroene
gemeenten wordt tot 55% van het potentieel benut. Deze zien we vooral terug in de
Kempen. De gele en oranje gemeenten, voornamelijk in het westen, zijn erg bosarme gemeenten.

1
Ecoplan werd gebruikt om de totaal jaarlijkse koolstofopslag in biomassa en bodem te berekenen
(Vrebos D. , et al., 2017). Zowel opname door aanwas biomassa (112 kton koolstof per jaar) als opslag in de bodem (37,7 Mton koolstof). De omrekeningsfactor naar CO2 (3,66) komt van de natuurwaardeverkenner (VITO,
Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, 2014). Er werd gebruik gemaakt van kaartlagen uit 2018. Deze cijfers
zullen elke twee jaar geactualiseerd worden.
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FIGUUR 1: BENUTTING POTENTIEEL KOOLSTOFOPNAME IN BIOMASSA
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2.3 Bronnen van klimaatimpact
Deze paragraaf schetst een beeld van de verschillende sectorale bronnen van de provinciale klimaatimpact. In onderstaand taartdiagram is de sectorale verdeling van de provinciale klimaatimpact weergegeven (zie Figuur 2). Daarna worden de verschillende sectoren besproken in volgorde van klimaatimpact (van transport tot openbare verlichting).
FIGUUR 2: SECTORALE VERDELING VAN DE KLIMAATIMPACT VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN IN
2019 1

Transport veroorzaakt bijna een derde van de uitstoot van de provincie (3.431 kton
CO2eq). De vraag naar mobiliteit is de belangrijkste en een groeiende bron van uitstoot.
Dit omvat de uitstoot van het particulier en commercieel vervoer, alsook de klimaatimpact door de bussen en trams van De Lijn tijdens verplaatsingen op het grondgebied van
de provincie. Scheepvaart, luchtverkeer en spoorverkeer zitten niet in de cijfers. 2 2/3e
van deze uitstoot komt door lichte voertuigen, 1/3e door zwaar transport. Bijna de helft
van deze uitstoot gebeurt op autostrades voor langere verplaatsingen. Het aandeel van
het openbaar vervoer in de totale klimaatimpact van mobiliteit is zeer beperkt (1,5%).
Het energieverbruik in woningen zorgt voor iets meer dan een kwart van de provinciale
klimaatimpact (2.926 kton CO2eq). Verwarming van ruimtes en water (voornamelijk door
aardgas) zorgt voor de meeste uitstoot. Daarnaast wordt hier ook de indirecte emissie

1
2

Eigen figuur gebaseerd op data van (VITO & Departement Omgeving, 2020)
Zie paragraaf 2 van de Bijlage 2: Scope van de klimaatdoelstelling voor meer uitleg.
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door het elektriciteitsverbruik van woningen mee geteld. Een huishouden stoot gemiddeld
3,69 ton CO2eq per jaar uit via de woning.
De klimaatimpact van landbouwbedrijven zorgt nog eens voor ongeveer 15% van de
broeikasgasemissies (1.704 kton CO2eq). Zo’n 46% wordt veroorzaakt door het energieverbruik van de landbouw: verwarming en verlichting in stallen en serres, maar ook de
vele warmtekrachtkoppeling-installaties (WKK’s) die warmte en elektriciteit produceren.
De elektriciteit wordt niet exclusief door de landbouwsector gebruikt, maar komt ook op
het reguliere elektriciteitsnet terecht. Daarom wordt enkel de uitstoot voor de verbruikte
warmte aan de landbouw toegekend. De niet-energetische emissies door biologische processen in de landbouw zijn goed voor 54% van de klimaatimpact van de
landbouw. Zij komen vrij in de vorm van methaan en lachgas. 1 Methaan (CH4) is een
zeer krachtig broeikasgas dat vrijkomt tijdens de spijsvertering van vee, in het bijzonder
van runderen, en in mindere mate tijdens de opslag van mest van deze dieren. Daarnaast is er lachgas (N2O) dat direct en indirect vrijkomt tijdens het toedienen van organisch materiaal zoals meststoffen in de bodem, of gedurende het opslaan van mest.
Het energieverbruik van de tertiaire dienstensector zorgen nog eens voor bijna 14%
van de uitstoot. Dit komt overeen met 1.549 kton CO2eq De tertiaire sector is een erg diverse sector. Het gaat om (in afnemende volgorde van klimaatimpact): kantoren en administraties, handel, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, andere gemeenschaps-, sociale en persoonlijke dienstverlening, horeca en onderwijs. Het omvat
dus zowel de uitstoot van stookinstallaties van gebouwen als zwembaden.
De industriebedrijven in de provincie stoten 1.409 kton CO2eq.uit. De grootste klimaatimpact komt van voedingsindustrie, gevolgd door de chemie, minerale niet-metaalproductie, andere industrie, metaalverwerkende nijverheid, papier en uitgeverijen, ijzer- en
staalnijverheid, textielnijverheid en non-ferro. De installaties met de meeste uitstoot vallen onder het Europese Emissions Trading System (ETS). Zij worden niet meegerekend
voor de klimaatdoelstelling. 2
Het elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting veroorzaakt 18 kton CO2eq. Dit
komt overeen met 0,2% van de provinciale klimaatimpact.
Daarnaast is er nog een uitstoot van 96 kton CO2eq dat niet toegekend kan worden aan
één van bovenstaande sectoren.

1
Methaan en lachgas zijn respectievelijk 21 en 310 keer zo opwarmend als CO2. CO2 blijft echter veel
langer in de atmosfeer en is ook veel meer aanwezig in de atmosfeer en wordt meer uitgestoten. Daarom is
CO2 het belangrijkste broeikasgas. Om broeikasgassen met elkaar op te kunnen tellen, wordt alles omgezet
naar CO2eq.
2
Op het grondgebied van de provincie Antwerpen bevinden zich een honderdtal installaties die onder
ETS vallen die in totaal 16 Mton CO2eq uitstoten. Voor meer toelichting zie bijlage 3 over de scope van de klimaatdoelstelling.
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2.4 Evolutie uitstoot
Deze paragraaf biedt een analyse van de evolutie van de provinciale klimaatimpact:
neemt deze af of toe? We vergelijken de uitstoot tussen 2011, het eerste jaar waarvan er
lokale broeikasgasinventarissen beschikbaar zijn, en 2019, het meest recente inventarisjaar.
De uitstoot van de provincie Antwerpen schommelt al jaren rond hetzelfde niveau.
Figuur 3 toont aan dat we niet op koers zijn om in 2030 40% minder CO2eq uit te stoten
dan in 2011. De uitstoot was in 2019 slechts met 1,7% gedaald t.o.v. 2011. Het tempo
van de werkelijke emissiereductie tussen 2011-2019 was 9 keer trager dan de trend die
nodig zou zijn om onze klimaatdoelstelling te halen. Dat betekent dat er in de periode
2019-2030 veel fellere emissiereducties nodig zullen zijn. De kleine stijging die we rond
het jaar 2013 zien, heeft te maken met een strengere winter in dat jaar.
FIGUUR 3 RELATIEVE EVOLUTIE UITSTOOT PROVINCIE ANTWERPEN + NODIGE TREND OM KLIMAATDOEL TE HALEN

Hoe kunnen we deze evolutie verklaren? Er zijn negatieve evoluties voor de provinciale
klimaatimpact. Zo is het energieverbruik licht gestegen met 1,9% t.o.v. 2011 tot 47.702
GWh. Ook de niet-energetische emissies van de veeteelt zijn met 14,7% gegroeid sinds
2011 door de groei van de veestapel.
De totale uitstoot is wel kunnen dalen, omdat de koolstofintensiteit van de verbruikte
energie is gedaald van 0,22 ton CO2eq per MWh tot 0,21 ton CO2eq per MWh. We zien
immers een verschuiving van het verbruik van stookolie naar aardgas en hernieuwbare
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warmte. Ook het aandeel van hernieuwbare energie is sterk gestegen. Lokaal geproduceerde hernieuwbare energie kan nu in 4,1% van het energieverbruik voorzien. In 2011
was dit maar 0,5%. Ook de uitstoot van lachgas door landbouwbodems is afgenomen.
TABEL 2: EVOLUTIE UITSTOOT PER SECTOR TUSSEN 2011-2019 1
Absolute evolutie tussen
2011-2019 in ton CO2eq

woningen

Relatieve evolutie tussen
2011-2019 in %

-420.504

-12,6%

industrie (niet-ETS)

-54.988

-3,8%

niet toegekend

-38.310

-28,5%

tertiaire gebouwen

-10.171

-0.7%

-3.817

-17,3%

landbouw

187.913

+12,4%

transport

144.355

+4,4%

totaal

-195.522

-1,7%

openbare verlichting

< -10%
-10% < -5%
-5% < -2%
-2% < 0%
>= 0%

Er zijn ook belangrijke evoluties binnen sectoren. Tabel 2 geeft duidelijk aan hoe de evolutie per sector is geëvolueerd tijdens de afgelopen jaren. We bespreken de verschillende
sectoren in volgorde van uitstootreductie.
De belangrijkste reductie zien we bij de woningen van de huishoudens, ondanks een
duidelijke groei van het aantal huishoudens. Dit is te verklaren door de verbeterde energieprestaties van de woningen door nieuwbouw en renovaties, en door een verschuiving
van stookolie naar aardgas. Ook is het aandeel van hernieuwbare energie toegenomen.
Ook het gedrag van huishoudens kan een belangrijke invloed hebben, net als de strengheid van de winter.

1
2017)

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be + (Dienst Duurzaam Natuur en Milieubeleid,
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De tweede belangrijkste daling zien we bij de industrie, ondanks een stijging van het
energieverbruik in die sector. De daling is te wijten aan een lagere koolstofintensiteit van
de energiedragers: er werd heel wat minder stookolie en steenkool verbruikt, ten voordele van elektriciteit, aardgas en biomassa. De uitstoot van de tertiaire sector is licht
gedaald: het energieverbruik steeg, maar de koolstofintensiteit van de verbruikte energie
daalde.
De klimaatimpact van de openbare verlichting daalt systematisch (-17,3% sinds 2011)
door investeringen in energiezuinige verlichting (ledlampen/ -armaturen) en door het doven en dimmen van de lichten (bv. ‘s nachts). Ook de toename van de groene stroomproductie heeft een positieve invloed aangezien de verbruikte elektriciteit schoner wordt.
Door het kleine aandeel van de openbare verlichting in de totale uitstoot van de provincie
is de impact hiervan echter redelijk beperkt.
Bij de landbouw zien we een sterke stijging van de emissies met meer dan 12% sinds
2011. Het is vooral de uitstoot voor het energieverbruik van de landbouw dat sterk is
toegenomen door een aantal marktevoluties. Tegelijkertijd zijn er verschillende indicaties
dat de landbouw als sector significant energie-efficiënter is geworden en minder koolstofintensieve energiebronnen gebruikt. 1 Er zijn twee belangrijke verklaringen voor de toegenomen uitstoot door het energieverbruik van de landbouw: langs de ene kant is er een
toegenomen economische activiteit in energie-intensieve landbouwtakken zoals de glastuinbouw. Een andere verklaring zijn de vele investeringen die tuinbouwbedrijven hebben
gemaakt in warmtekrachtkoppeling (veelal op aardgas) die zowel warmte als elektriciteit
leveren. De landbouw is zo een netto elektriciteitsproducent geworden, die meer elektriciteit produceert dan dat ze afneemt. De impact van de warmteproductie wordt toegekend aan de landbouwsector, de klimaatimpact van de geproduceerde elektriciteit wordt
over alle sectoren verdeeld a rato van de afgenomen elektriciteit. Het energieverbruik in
de landbouw zorgt voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). De niet-energetische klimaatimpact van de veehouderij (vertering + mestverwerking) zorgt voor de uitstoot van
methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze klimaatimpact is ook significant gestegen door de
toename van het aantal dieren. Vooral de toename van runderen heeft een belangrijk effect op het klimaat. De uitstoot van lachgas door de afbraak van stikstof in landbouwbodems is dan wel significant gedaald t.o.v. 2011.
De uitstoot door het fossiel energieverbruik van lichte en zware voertuigen (transport)
blijft toenemen. Het aantal voertuigen en het aantal afgelegde kilometers in de provincie
Antwerpen is fors gestegen tussen 2011 en 2019. Ondanks een verbetering van de energie-efficiëntie van de wagens, en de koolstofintensiteit van de brandstof (bijmengen van
biomassa en shift naar hybride of elektrische voertuigen) blijft de totale uitstoot dan ook
toenemen. Bovendien kiezen meer mensen voor zwaardere voertuigen (type SUV), die

1

Bron: (Vandevenne, 2018)
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meer verbruiken. Een positieve trend is de toename van de fietsverplaatsingen in de provincie Antwerpen (+30%) 1, maar deze is onvoldoende om de uitstoot naar beneden te
halen.
FIGUUR 4: EVOLUTIE ENERGETISCHE UITSTOOT GEMEENTEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN
TUSSEN 2011-2019

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten 2. In sommige gemeenten zoals Lint, Malle of
Meerhout is men op koers om de klimaatimpact met 40% te verminderen tegen 2030.
Terwijl in sommige gemeenten zoals Merksplas al 40% meer wordt uitgestoten sinds
2011. Deze verschillende evoluties kunnen zelden (volledig) aan het lokale beleid worden
toegeschreven. Het gaat vaak om (economische) evoluties die ongunstige of gunstige gevolgen kunnen hebben voor de lokale uitstoot, waar een lokaal bestuur weinig vat op
heeft.

1
2

Bron: (Steunpunt Fiets Provincie Antwerpen, 2020)
Bron: (VVP, 2020)
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3. Risico- en kwetsbaarheidsanalyse

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

17

3.1 Inleiding
Wat is klimaatverandering?
Het klimaat verandert van nature, maar de laatste decennia verandert het bijzonder snel
door de toenemende uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door de mens. De analyse
van de klimaatimpact die de activiteiten op het grondgebied van de provincie Antwerpen
hebben, kan men nalezen in het vorige hoofdstuk. Door het broeikaseffect steeg de gemiddelde temperatuur op aarde reeds met 1,1°C t.o.v. de pre-industriële periode (18501900), voor België is dat gemiddeld reeds 2,4°C. 1 De temperatuurtoename beïnvloedt de
verdeling van lage- en hogedrukgebieden en daardoor ook wind en neerslag. Stijgende
temperatuur, verandering in neerslagpatronen, verdamping en windsnelheid zijn nu
reeds merkbaar.

Hoe schatten we de toekomst in?
Hoe het klimaat in de toekomst evolueert kan niemand met 100% zekerheid zeggen.
Daarom werden er verschillende mondiale en Europese klimaatmodellen en scenario’s
ontwikkeld 2, 3 die mogelijk kunnen plaatsvinden. In Vlaanderen werken de Vlaamse kennisinstellingen met drie varianten – een laag, midden en hoog scenario – om de bestaande onzekerheden zo goed mogelijk te omvatten 4.
Het scenario van sterke klimaatverandering of ‘hoog-impactscenario’ geeft de bovengrens weer van mogelijke veranderingen in temperatuur, neerslag, wind en zeespiegel, die Vlaanderen naar het einde van deze eeuw toe te wachten staan. Dit betreft een
’business-as-usual’-scenario inzake wereldwijde uitstoot en concentraties aan broeikasgassen, waarbij de huidige uitstoot blijft aangehouden en de mens er niet in slaagt de
komende decennia de weg naar een mondiale, koolstofarme economie in te slaan 5. Het is
erg waarschijnlijk dat er een paar zaken in dit scenario worden overschat, en dat de zaken wat positiever zullen uitdraaien door aangepast beleid. Maar daar tegenover staat
dat we waarschijnlijk een aantal factoren onderschatten omdat die momenteel nog niet
of onvoldoende gekend zijn. Ook de versnellingsmechanismen, soms ook ‘positieve terugkoppeling’ genoemd, zijn (nog) niet mee verrekend omdat ze moeilijk in te schatten
zijn. Het gaat hier over de grote CO2-uitstoot bij het droogvallen van rivieren, vijvers,
moerassen en veengronden, het ontdooien van permafrost 6, de beperkte buffercapaciteit

1
(Vlaamse Milieumaatschappij, 2020)
2
Klimaatmodellen zijn computermodellen waarmee het gedrag van het klimaatsysteem, en daarmee
van het klimaat, kan worden nagebootst op grond van de natuurkundige, scheikundige en biologische eigenschappen van dat systeem
3
(Vlaamse Milieumaatschappij, sd)
4
(Vlaamse Milieumaatschappij, sd)
5
Het gehanteerde hoog-impactscenario komt overeen met het internationaal gehanteerde RCP8.5
broeikasgasscenario.
6
Constant bevroren bodem in gebieden nabij de polen en in hooggebergten
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van de oceanen en nog veel meer. Vanwege deze versnellingsmechanismen is het erg
raadzaam om het hoog-impact-scenario aan te houden 1
De lage variant geeft de ondergrens aan en schetst een optimistische klimaatprojectie.
Het midden klimaatscenario komt overeen met de mediaan (of de middelste) van alle
klimaatmodelprojecties. Toekomstige klimaatveranderingen kunnen met een bepaalde –
kleine, maar onbekende – kans extremer zijn dan wat vervat zit in de drie klimaatscenario’s. Omdat de precieze veranderingen niet gekend zijn, moeten we de cijfers bij benadering interpreteren 2.

Wat brengen we in beeld met de risico- en kwetsbaarheidsanalyse?
Met de risico- en kwetsbaarheidsanalyse wordt de aard en de schaal bepaald van risico’s
als gevolg van de klimaatverandering. Dit gebeurt door potentiële gevaren – de klimaateffecten – te analyseren en de blootstelling aan deze klimaateffecten en kwetsbaarheid
voor deze gevaren in te schatten.
Dit maakt het mogelijk om vervolgens kritieke gebieden en aandachtspunten te identificeren en geeft zo informatie om beslissingen met het oog op het verminderen van de klimaatrisico’s te onderbouwen.
Daartoe wordt eerst de huidige en toekomstige toestand van het klimaat in beeld gebracht aan de hand van de primaire en secundaire klimaateffecten, uitgaand van het
hierboven beschreven hoog-impactscenario.
Vervolgens worden de risico’s geanalyseerd die verbonden zijn aan de voor de provincie
Antwerpen meest relevante klimaateffecten, met name hitte, droogte en overstromingen.

1
Diverse klimaatpresentaties in 2018-2019, door Johan Brouwers (VMM), JP. Van Ypersele (UCL) en P.
Willems (KUL)
2
(Vlaamse Milieumaatschappij, sd)
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3.2 Primaire klimaateffecten
Wijzigingen in meteorologische variabelen (veranderingen in temperatuur, neerslag,
wind...) noemt men primaire klimaateffecten. Het zijn effecten die de mens heeft veroorzaakt door overmatige uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van fossiele
brandstoffen, landgebruikswijzigingen 1 en veeteelt. Een overzicht van de belangrijkste
primaire klimaateffecten voor de provincie Antwerpen volgens het hoog-impactscenario
wordt weergegeven in Tabel 3.
Er wordt dieper ingegaan op enkele mechanismen (straalstroom, Golfstroom) die het klimaat reguleren. Er wordt stilgestaan bij de gevolgen van veranderingen in deze mechanismen op de klimaatverandering (sneeuwbaleffect).
Een van deze mechanismen is de straalstroom; een "stroom" van lucht die zich op ca.
tien kilometer hoogte beweegt. Door de klimaatverandering worden de temperatuurverschillen tussen polen en evenaar kleiner, waardoor de straalstroom aan snelheid verliest
en dit zorgt voor een wijziging van het gekende ‘typisch Belgische, wisselvallig weer’ naar
meer standvastig weer. Er is dan meer kans op geblokkeerde weerpatronen waardoor
een bepaalde weerfase langer kan duren: langere warme droge periode, extreem zachte
of koude periode, periodes met aanhoudende regen,… 2
Maar ook de Golfstroom speelt een cruciale rol in het reguleren van ons klimaat. Deze
krachtige, warme zeestroming maakt deel uit van de thermohaliene circulatie, het netwerk van zeestromingen wereldwijd 3. De stroming gedraagt zich als een slingerende rivier met draaikolken en opwellende en zinkende bellen van koud en warm water. De
Golfstroom begint in de Golf van Mexico (vandaar de naam) en brengt warm water naar
het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Omdat het water daar relatief zout is, kan
het na afkoeling naar beneden zinken, waarna het in zuidelijke richting terugstroomt 4. De
Golfstroom zorgt ervoor dat de temperaturen in West-Europa heel wat warmer zijn dan
men zou verwachten op onze breedtegraad. Maar als deze stroming verstoord wordt, is
de kans groot dat dit een belangrijke impact zal hebben op de klimaatverandering
en neerslagpatronen in het Noordelijk halfrond. Studies hebben uitgewezen dat de
thermohaliene circulatie sinds het midden van de twintigste eeuw met 15% vertraagd is 5.
Het smelten van de ijskap in Groenland zorgt voor extra aanvoer van zoet water en heeft
als gevolg dat water minder goed kan zinken 6.

1
Voorbeeld: als een nat grasland wordt gedraineerd en omgezet naar een akker, komt er een grote
hoeveelheid koolstof die opgeslagen was in de bodem, terug vrij.
2
(Nijs, 2010)
3
Deze wordt ook vaak AMOC genoemd. AMOC staat voor ‘Atlantic Meridional Overturning Circulation’
4
(Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut, sd)
5
Men weet niet of dat het resultaat is van een geleidelijke trend, of dat er ook natuurlijke schommelingen zijn in de kracht van de Golfstroom.
6
(Praetorius, 2018)
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TABEL 3: OVERZICHT BELANGRIJKSTE PRIMAIRE KLIMAATEFFECTEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN 1
(waarde en wijziging t.o.v. referentieperiode volgens het hoog impactscenario)
Huidig

2030

2050

17

20

21

5

18

39

34

26

194

206

235

+22%

+34

+63

klimaat 2
Gemiddelde zomertemperatuur (°C)

Aantal tropische dagen

Aantal vorstdagen

Aantal droge dagen per jaar
Extreme neerslag, eens per 20 jaar
(mm per bui)

172

66

Neerslag totaal winter (mm)

225

Neerslag totaal zomer (mm)

202

2100
25
x1,5

Trend

Stijgend

21

40

Zeer sterk

x4

x8

stijgend

9

Zeer sterk

/4

dalend

74

80

111

+13%

+22%

+69%

228

241

291

+1%

+7%

+29%

179

163

126

-11%

-19%

-38%

Stijgend

Stijgend

Stijgend

Dalend

Men ziet een sterke toename van de gemiddelde zomertemperatuur en een zeer sterk
stijgend aantal tropische dagen. Het aantal vorstdagen is, niet onverwacht, sterk dalend,
maar zou door smeltende ijskappen op de Noordpool en een verzwakkende Golfstroom
terug kunnen stijgen 3. Verder ziet men dat de intensiteit van een bui sterk toeneemt. Dat
komt omdat warmere lucht minder snel verzadigd raakt. Warme lucht kan meer vocht
bevatten, wat leidt tot dikkere regendruppels die er dan ineens met alle geweld uitvallen.
Het is erg onzeker hoe de jaarlijkse hoeveelheid neerslag zal evolueren. Het hoog impact scenario voorspelt een relatief lichte stijging, met vooral meer regen in de winter,
maar wel met drogere zomers. Het scenario waarin de CO2-uitstoot minder snel stijgt,
voorspelt een lichte jaarlijkse afname. Ondanks het onzekere van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag is er wel een duidelijke consensus dat er meer extremen zullen komen. Het
aantal droge dagen en de intensiteit van de buien per jaar stijgt.

1
Berekend op basis van de gemiddelden van de 69 gemeenten in de provincie Antwerpen uit de open
data exceltabel van het klimaatportaal (https://klimaat.vmm.be/nl/web/guest/klimaatverandering-in-detail)
2
De waarden voor ‘huidig klimaat’ betreffen het gemiddelde van de waarden in de referentieperiode
voor het huidig klimaat (dat is 1976-2005 voor neerslag en 2000-2016 voor temperatuur en droogte)
3
(Cohen, 2020)

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

21

Buiten de in Tabel 3 opgenomen parameters, zijn er nog andere parameters die ook beinvloed kunnen worden, maar waar de trends nog niet allemaal wetenschappelijk aantoonbaar zijn. Zo komt uit de geregistreerde 1 winden en stormen, momenteel nog geen
specifieke trend naar voren, noch in intensiteit, noch in frequentie. In het binnenland
daalt zelfs de gemiddelde windsnelheid door afremming van de – nog steeds toenemende
- bebouwing. Tornado’s lijken frequenter voor te komen de laatste decennia, maar de
gemiddelde kracht vertoont eerder een dalende trend. Door het laag aantal tornado’s in
ons land (3 à 20 per decennium), de sterke jaarlijkse schommelingen en de wisselende
volledigheid in de registers van het KMI, zijn er geen wetenschappelijk gefundeerde verbanden te leggen met de klimaatverandering 2. Door opwarming van de oceanen neemt
de intensiteit van orkanen wél toe en ondervinden landen in West-Europa daar waarschijnlijk meer en meer invloed van de komende decennia 3.
Verder zijn er ook parameters die wijzigen, maar niet door invloed van de klimaatverandering. Zo neemt de zonne-intensiteit toe en het aantal dagen met mist af, door het
schoner worden van de lucht 4.

1
2
3
4

Sinds 1940 voor Ukkel en sinds 1985 voor de rest van het land
(Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, 2014) en ook (Frique, 2012)
(Thiery, 2017) en (Vlaamse Milieu Maatschappij, 2015)
(Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut, sd)
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3.3 Secundaire klimaateffecten en klimaatrisico’s
Secundaire klimaateffecten zijn veranderingen als gevolg van de primaire klimaateffecten, bijvoorbeeld extreme hitte, droogte en overstromingen. Deze effecten zijn potentieel schadelijk voor de mens, gebouwen, de economie, de natuur, … Het risico is een
maat voor de potentie van negatieve gevolgen wanneer iets van waarde bedreigd wordt
en waarbij het resultaat onzeker is. Risico wordt vaak voorgesteld als de waarschijnlijkheid van het voorkomen van een gevaar (schadelijke gebeurtenissen of trends) vermenigvuldigd met de impact ervan als ze zich voordoen. Impact is op zijn beurt afhankelijk
van de blootstelling aan en kwetsbaarheid voor het gevaar in kwestie.
De risico’s als gevolg van een klimaateffect worden bepaald door 3 factoren figuur 5:
1. de kans dat een klimaateffect zich voordoet en de intensiteit daarvan
2. de blootstelling van menselijke of natuurlijke systemen aan het klimaateffect
3. de kwetsbaarheid van de samenleving voor de schadelijke gevolgen van het klimaateffect
De maatschappij kan de risico’s beperken door te sturen op deze factoren (sociaaleconomische processen).
FIGUUR 5: FACTOREN DIE DE RISICO’S ALS GEVOLG VAN DE KLIMAATVERANDERING BEÏNVLOEDEN. 1

De kans dat er iets ergs plaatsvindt (hitte, droogte, overstroming) wordt meestal uitgedrukt in 1 per aantal jaren. (bv. Zie Tabel 3, extreme neerslag eens per 20 jaar).

1

Bron: (KNMI & PBL, 2015)
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Vaak wordt de intensiteit van een klimaateffect versterkt door onze manier van landgebruik. Als bijvoorbeeld een bos verdwijnt, verliezen we ook zijn verkoelende eigenschappen, met extremere hitte als gevolg. Ook verstedelijking leidt tot hogere temperaturen
door het zogenaamde hitte-eilandeffect.
Blootstelling gaat bijvoorbeeld over het aantal mensen dat getroffen kan worden, bijvoorbeeld door een overstroming. Men kan de blootstelling bij overstromingen bijvoorbeeld verminderen door niet in valleigebied te bouwen.
Waar ecosystemen en dus ook die ecosysteemdiensten die ze leveren onder druk komen
te staan, komt vaak ook de mens in de problemen. Natte natuur (moerassen, moerasbossen, rietlanden, ...) kan regenwater vasthouden waardoor dit geleidelijk aan de
grondwatertafel kan aanvullen en zo weer kan benut worden bij droogte. Door het vasthouden van water wordt tijdens natte periodes ook wateroverlast stroomafwaarts voorkomen. Door te investeren in een netwerk van natuur- en waterelementen (groenblauw
netwerk) kunnen we dus een klimaatbuffer realiseren, en de kwetsbaarheid verkleinen.
De mogelijke impact van een klimaateffect kan zijn: zieke mensen, overlijdens, schade
aan gebouwen, een verlies van biodiversiteit, … Een overstroming bijvoorbeeld, vormt
pas een reëel risico als de kans op voorkomen relevant is, naarmate er meer mensen of
woningen blootgesteld zijn en daardoor effectief getroffen worden (impact). Dit komt
meer voor in het bebouwd gebied en minder in de open ruimte.
In Tabel 4 worden alle klimaateffecten op een rij gezet met daarbij een voorspelling van
de verandering in intensiteit als gevolg van de klimaatverandering. Meer achtergrondinfo
daarover vindt men in het Provinciaal adaptatieplan 1.

1

(Provincie Antwerpen, 2016)
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TABEL 4 KLIMAATEFFECTEN

Extreme hitte

Huidig

Verwachte verandering in

Tijdska-

niveau

intensiteit

der*

matig

Toename in bebouwd gebied, door

KT

het hitte-eilandeffect
Extreme koude

laag

Afname

KT

Mogelijk toename door verzwakte

LT

Golfstroom
Wateroverlast

matig

Toename

KT

Lang aanhoudende weertypen

matig

Toename

KT

Overstromingen

matig

Toename, vooral in bebouwd gebied

MLT

Droogte

matig

Toename in alle gebieden

KT

Uitlopers van orkanen

laag

Mogelijk toename door opwarming

LT

oceanen
Zeespiegelstijging

laag

Stijgend risico op wateroverlast bij

MLT

stormtij, voor gemeenten binnen het
Scheldebekken, waarbij de getijden
merkbaar zijn op de waterlopen. Dat
is bij de Grote Nete tot in Itegem en
voor de Kleine Nete tot in Grobbendonk.
Erosie

laag

Geen enkele gemeente ligt in erosie-

nvt

gevoelig gebied 1
Natuurbranden

laag

Toenemend risico in heidegebieden,

KT

droge graslanden en in de Kempen,
door hoog aandeel naaldhout

*Korte termijn (KT<5j), Middellange termijn (MLT = 5–15j) en Lange termijn (LT>15j)

In het huidig klimaatplan 2030 wordt gefocust op hitte, droogte en overstromingen, omdat daarbij het grootste risico verwacht wordt 2. In onderstaande hoofstukken worden
deze klimaateffecten in kaart gebracht en de impact beschreven die deze kunnen hebben
op de mens, fysische systemen en de natuur. Een overzicht van de impact die deze klimaateffecten op verschillende sectoren hebben vindt men in Bijlage 3: Impacttabel van
de risico- en kwetsbaarheidsanalyse.

1
2

(Agentschap Informatie Vlaanderen, sd)
(Provincie Antwerpen, 2016)
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Hitte
Hitte kan diverse negatieve impacten veroorzaken. De impacten op verschillende sectoren zijn opgenomen in de impact tabel in Bijlage 3.Hier focussen we voornamelijk op de
impact op de mens door hittestress.

Kans en intensiteit
Door het broeikaseffect stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde. De frequentie van
het aantal hittedagen en tropische dagen 1 neemt toe, tegen 2050 ziet men een verviervoudiging van het aantal tropische dagen, tegen 2100 een verachtvoudiging (zie Tabel
3). De zomer van 2019 werd gekarakteriseerd door extreem hoge temperaturen. In sommige meetstations werden zelfs waarden tot boven 40 °C genoteerd, wat nooit eerder
was waargenomen in België sinds de start van de metingen door het KMI in 1833 2.
Hitte laat zich vooral voelen in gebieden met veel verharde oppervlakten van steen, beton en asfalt, en op plaatsen waar warmte-absorberende materialen gebruikt worden,
ook op industrieterreinen. Ook ‘s nachts houdt de hitte hier aan omdat het in bebouwd
gebied niet goed afkoelt. Dat noemt men het hitte-eiland effect. In vergelijking met het
platteland ligt in steden vooral de nachtelijke temperatuur hoger. Gemiddeld loopt dit
verschil op tot enkele °C, maar er worden ook dagen genoteerd met uitschieters tot 7 à 8
°C en meer. Hittegolven treden daardoor frequenter én intenser op in steden 3. Daar het
ruimtebeslag 4 in de provincie Antwerpen erg hoog is (40%, t.o.v. 33% in Vlaanderen), is
de provincie erg kwetsbaar voor hitte. Waar bomen staan is het koeler.
De plaatsen waar men het snelst hittestress zal ondervinden, hangen dus af van het
landgebruik of de bodembedekking. Zo zal men hitte vrijwel nooit ervaren in een bos,
maar wel zeer snel in een dicht bebouwde omgeving, om meteen de twee uitersten te
noemen. Om de geografische spreiding te kennen, kan men de bodembedekking in onze
provincie bekijken in Figuur 6.

1
Een hittedag is een dag waarop de maximale temperatuur hoger is dan 25˚C, bij een tropische dag is
dat meer dan 30°C
2
(VMM, 2019)
3
(Vlaamse Milieu Maatschappij, 2015)
4
De ruimte die ingenomen wordt voor wonen, werken, recreatie en mobiliteit, grotendeels verharde
oppervlakten (bron : statistiek Vlaanderen)
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FIGUUR 6: VEREENVOUDIGDE BODEMBEDEKKING 1

Bomen hebben een verkoelend effect door het water dat ze verdampen tijdens het groeiproces. In groene park-, bos- en natuurgebieden met veel bomen is het risico op extreme hitte het kleinst. Ook waterelementen kunnen, overdag althans, voor verkoeling
zorgen door warmte-absorptie en verdamping. Bij grote wateroppervlakken komt er nog
bij dat daar de wind meer voelbaar is. Het verkoelend effect van kleine wateroppervlakken is verwaarloosbaar, maar met een goede spreiding kunnen meerdere kleine waterpartijen een groter verkoelend effect geven dan één grote waterpartij van dezelfde
grootte. Het verkoelend effect hangt echter af van het verschil tussen de watertemperatuur en de luchttemperatuur. Als ondiep water sterk opwarmt tijdens een hittegolf, kan
het zelfs bijdragen aan het hitte-eilandeffect. Dit effect doet zich meer voor tegen het
eind van de zomer. Ook s’ nachts dragen waterelementen eerder bij aan hitte, dan aan
verkoeling. Verneveling van water (bv fontein), heeft een groter koeleffect. 2, 3

1
2
3

(Vrebos D. , et al., 2017)
Bron:(Departement Omgeving, Vlaamse overheid, sd)
Bron: (Bosch, P. Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek)
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In de roodgekleurde gebieden met veel bebouwing en industrie is de kans op extreme hitte het grootst. Deze warmen overdag sterker op en koelen ’s nachts langzamer af. De warmte blijft er langer hangen.
Naast de bebouwings- en verhardingsgraad die te zien is in Figuur 6 heeft de afstand tot
de kust en het voorkomen van zandgrond ook een invloed op de temperatuur.
Figuur 7 toont de spreiding van het aantal ‘hittegolfgraaddagen’. Die geven niet enkel
een beeld van de totale duur van hittegolven in dat jaar, maar ook van hun gewicht.
Overschrijdingen van dag- en nachttemperaturen t.o.v. een kritische drempelwaarde van
29,6 °C respectievelijk 18,2 °C, worden opgeteld. Voor België schuift de FOD Volksgezondheid als kritische temperatuurdrempels zowel het dagelijkse maximum van 29,6 °C
als de nachtelijke minimumtemperatuur van 18,2 °C naar voor. Boven deze drempelwaarden treden er in ons land gezondheidsproblemen op 1.
FIGUUR 7 : SPREIDING VAN HET AANTAL HITTEGOLFGRAADDAGEN IN DE ZOMER VAN 2018

Hoe donkerder rood een gebied kleurt, hoe meer kans op extreme hitte. Men merkt
vooral hogere waarden in en om het centrum van Antwerpen en de haven, de kernen en
lintbebouwing in de zuidrand tot Mechelen. De combinatie van zandgrond en gemiddeld
lagere windsnelheden leidde in de zomer van 2018 tot hogere temperaturen in de Kempen in het oosten van de provincie. 2

1
2

(Lokers, 2018)
(Vlaamse milieumaatschappij, 2019)
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Blootstelling en kwetsbaarheid
Mensen hebben hittestress wanneer men blootgesteld wordt aan extreme hitte en het
lichaam niet in staat is om zichzelf goed af te koelen. Hittestress omvat een spectrum
met verschillende zwaartegraden, van een onaangename hitte-uitslag tot een levensbedreigende hitteberoerte 1.
Vooral kwetsbare groepen zoals baby’s, kleuters en ouderen, vooral boven 75 jaar, kunnen problemen krijgen met de gezondheid. Figuur 8 toont de zones waar de meeste
mensen aan hitte blootgesteld zijn in de provincie in het huidig klimaat, in 2030 en 2050.
Het betreft het aantal personen van de bevolking tussen 0-4 jaar en boven 65 jaar per
statistische sector, dat wordt blootgesteld aan een hittestress van 60 hittegolfgraaddagen
of meer. Bij zeer warme omgevingstemperaturen (voor zwakke personen vanaf 25°C)
kunnen zich een aantal probleemsituaties voordoen, zoals uitdroging, warmte-oedeem,
warmtekrampen, uitputting, hitteslag of zelfs hitteberoerte 2. Een hitteberoerte kan zelfs
dodelijk zijn. Ten opzichte van een landelijk gebied verdubbelt in een stedelijke woonwijk
met hoogbouw het risico op extra sterfte, vooral voor personen met een kwetsbare gezondheid 3.

1
2
3

(Marusinec, sd)
(Agentschap Zorg en Gezondheid, sd)
(Avonts, 2019)
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FIGUUR 8: AANTAL PERSONEN BLOOTGESTELD AAN OVERMATIGE HITTE 1

2017 - huidig klimaat

2030

2050

Geconcludeerd kan worden dat men momenteel nog niet spreekt van hittegetroffenen. In
2030 ziet men het aantal getroffenen toenemen in de stads- en dorpskernen. Tegen
2050 al kleurt heel de provincie rood. Ook mensen die op het platteland wonen, zullen
dan hittestress ondervinden.

Van analyse naar doelstellingen
Het is belangrijk overal voldoende aandacht te besteden aan het temperen van hitte.
Hitte treedt niet alleen op in een grootstedelijke context. Overal waar verharding en geen
schaduw gecombineerd zijn kan de temperatuur snel oplopen. De temperatuur kan op
hetzelfde moment draaglijk zijn in een straat onder dreefbomen of in een schaduwrijke
tuin en ondraaglijk in de parallelstraat zonder bomen, ook in een dorp.

1

(Vlaamse Milieumaatschappij, 2020)
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Om te kunnen ontsnappen aan hittestress is het aangewezen om verspreid over heel de
provincie, verschillende gebiedsgerichte programma’s op te zetten, met als doel meer inwoners toegang te geven tot verkoelend groen. De coronacrisis bevestigde nogmaals dat,
vooral in dichtbevolkte gebieden met sociaal kwetsbare bevolkingsgroepen, er heel veel
nood is aan bijkomend toegankelijk en bereikbaar groen. Daarbij horen ook het in kaart
brengen van deze noden en het opvolgen van de vooruitgang (of achteruitgang) daarin.
De provincie kan hierrond nieuwe beleidsinitiatieven te ontwikkelen om de gemeenten te
ondersteunen.
Hittestress voor mensen en dieren kan verminderd worden door het aanplanten van bomen. Bij toekomstige langere periodes van extreme hitte zal het effect, namelijk schaduwvoorziening en verkoeling door verdamping, relevanter worden.
Om de verkoelende werking te kunnen behouden, moet een boom gezond blijven. Door
droogte kan een boom immers verzwakken en zijn bladeren verliezen. Verzwakte bomen
vallen ook gemakkelijker ten prooi aan plaagsoorten of aantastingen. Verdroging wordt
soms versterkt door drainagegrachten en bemaling van nabijgelegen infrastructuurprojecten (zie bijlage 3).
Ook wateroppervlakken kunnen verkoelende werking hebben. Het verkoelend effect van
louter de aanwezigheid van kleine wateroppervlakken wordt vaak overschat. Verneveling
kan wél voor verfrissing zorgen, alsook het spelen en zwemmen in het water zelf. Het belang van groen en waterrecreatie zal de komende decennia nog sterk toenemen om mensen de kans te geven om zich te verkoelen 1.

Droogte
De veranderende neerslagpatronen kunnen droogte veroorzaken in rivieren en kanalen
en in de watervoorraden. In de zomer kan zich dit uiten door droogvallen van beken en
dalende afvoerdebieten van rivieren. Een goede grondwateraanvulling is niet alleen lokaal van belang voor drinkwatervoorziening, landbouw en natuur, maar ook om onze waterlopen in de zomer van water te voorzien. De impacten op verschillende sectoren zijn
opgenomen in de impacttabel in Bijlage 3: Impacttabel van de risico- en kwetsbaarheidsanalyse.

Kans en intensiteit
In Figuur 9 zien we de evolutie van het aantal droge dagen en de spreiding doorheen de
maanden van het jaar, in de provincie Antwerpen, met een prognose tot 2100.

1

(WageningenUR, 2008)
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Aantal dagen

FIGUUR 9: AANTAL DROGE DAGEN EN SPREIDING DOORHEEN HET JAAR 1
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Men ziet een geleidelijke toename van het jaarlijks aantal droge dagen in de provincie. In de grafiek van de neerslagtotalen per maand ziet men dat de zomers heel wat
droger worden. Maar wat nog meer verontrustend is, is dat ook de lengte van de droge
periodes steeds langer wordt.

Blootstelling en kwetsbaarheid
De impact van extreem droge periodes laat zich niet overal in de provincie even sterk
voelen. Reliëf, waterlopen, bodemtextuur en landgebruik spelen hierin een rol.
FIGUUR 10 : RELIËF EN WATERLOPEN

1
Berekend op basis van de gemiddelden van de 69 gemeenten in de provincie Antwerpen uit de open
data exceltabel van het klimaatportaal (https://klimaat.vmm.be/nl/web/guest/klimaatverandering-in-detail ). Een droge dag is een dag met nauwelijks of geen neerslag (minder dan 0.1 mm/dag). Er wordt geen rekening gehouden met evapotranspiratie of extra verdamping
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Figuur 10 toont het digitaal hoogtemodel (reliëf) en de belangrijkste waterlopen in onze
provincie. Algemeen genomen liggen gemeenten in de oostrand van de provincie hoger,
waardoor de rivieren in het Scheldebekken afstromen vanop het Kempens plateau in het
oosten, naar de Scheldevallei in het westen. Ook de gemeenten Kalmthout, Brecht, Rijkevorsel, Merksplas en Ravels liggen hoger op de waterscheiding, waardoor waterlopen
daar ofwel zuidwaarts afstromen naar de Schelde, ofwel noordwaarts afstromen naar de
Maas.
Gevolg hiervan is dat in het algemeen gemeenten die hoger gelegen zijn (oranje en
geel op de reliëfkaart (Figuur 10) en waar veel kleine waterlopen ontspringen, zoals Geel,
Balen, Mol, Arendonk, Ravels, Merksplas, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel en Kalmthout,
gevoeliger zijn aan droogvallende beken in de zomer.
Uiteraard zijn er over heel de provincie verschillende gemeenten met ontspringende waterlopen die sowieso droogvallen, maar tijdens de laatste zomers voor een langere periode. Een nieuw fenomeen is dat nu zelfs iets grotere waterlopen droogvallen in de zomer.
Droogte kan een negatieve impact hebben op landbouwgewassen en natuurlijke vegetaties door watertekort in de bodem.
Om de gevoeligheid voor droogte beter te begrijpen, kan de vereenvoudigde bodemkaart
gebruikt worden (Figuur 11).
FIGUUR 11: VEREENVOUDIGDE BODEMKAART
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Hoe groter de korrelgrootte, hoe meer lucht de bodem bevat, en hoe meer het hemelwater kan infiltreren in de bodem.
Locaties met overwegend zandbodem zullen doorgaans een grotere kans op
droogte, omdat het bodemvocht er sneller verdampt en infiltreert dan bij zwaardere bodems.
Lokaal kunnen er natuurlijk nog wel verschillen zijn die op een kleiner schaalniveau duidelijk worden.
Men ziet op de bodemkaart dat het overgrote deel van de provincie een zandbodem
kent. Zandleem komt vooral voor in het zuiden en zuidoosten van Antwerpen. Leem en
klei is beperkt aanwezig, veelal in de polders en grote riviervalleien.
De droogtegevoeligheid van de bodem (Figuur 12) werd door VMM in kaart gebracht
op basis van gegevens over de textuur en vochttoestand uit de digitale bodemkaart van
Vlaanderen.
FIGUUR 12: DROOGTEGEVOELIGHEID BODEM.

Om na te gaan waar deze droogte ook effectief een risico stelt, is het nodig om na te
gaan wie of wat er een negatieve impact kan ondervinden en in welke mate (kwetsbaarheid) en waar deze kwetsbare elementen aanwezig zijn (blootstelling). De impacttabel in bijlage 3 geeft aan welke sectoren negatieve gevolgen ondervinden van klimaateffecten, waaronder droogte. Hier wordt specifiek de kwetsbaarheid belicht van natuur en
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koolstofvoorraden in de bodem, omdat deze niet alleen gevoelig kunnen zijn voor verdroging, maar wanneer ze aangetast door verdroging worden bovendien ook nog hun functie
als koolstofopslag verliezen wat de klimaatverandering nog versterkt.
De ecotoopkwetsbaarheidskaart voor verdroging (Figuur 13) geeft weer waar in de provincie vegetaties aanwezig zijn die kwetsbaar zijn voor verdroging. Deze kaart is gebaseerd op de biologische waarderingskaart die een gebiedsdekkende kartering van de vegetaties in de provincie bevat. Voor elk vegetatietype werd een score berekend die de
kwetsbaarheid voor verdroging aangeeft. Deze score houdt echter geen rekening met de
grootte en onderlinge verbinding van de ecotopen. Sterk versnipperde natuurgebieden en
kleine relicten zijn nog kwetsbaarder dan aaneengesloten gebieden. Ook voor de soorten
die deze gebieden herbergen zijn schaal en onderlinge verbinding belangrijk. Zo kunnen
deze bij extreme droogte binnen het gebied verplaatsen naar minder droge terreindelen
of migreren naar geschiktere leefgebieden. Grote kwalitatieve leefgebieden kunnen ook
grotere populaties van soorten herbergen, die door hun grootte en genetische diversiteit
minder kwetsbaar zijn voor veranderingen.
FIGUUR 13: ECOTOOPKWETSBAARHEIDSKAART - KWETSBAARHEID VOOR VERDROGING

Natte natuur zoals rietlanden, moerassen en moerasbossen (Figuur 14) zijn niet alleen belangrijk omwille van hun waarde voor de biodiversiteit, maar ook omdat ze veel
koolstof opslaan in bodem en biomassa. Veenbodems die ontstaan zijn door opstapeling
van organisch materiaal bevatten grote koolstofvoorraden.
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Door verdroging valt de verdere opbouw van koolstofopslag in natte natuur stil, en zal
het reeds aanwezige organisch materiaal mineraliseren, waardoor de koolstof terug vrijkomt in de atmosfeer. Deze bodems en natte natuur en dus ook de ecosysteemdienst
koolstofopslag zijn daardoor erg kwetsbaar voor verdroging.
FIGUUR 14: DROOGTEGEVOELIGE KOOLSTOFRIJKE VEENBODEMS EN NATTE NATUUR 1

Belangrijke veengebieden komen voor o.a. in de valleien van Kleine Aa, Mark, Kleine en
Grote Nete, Aa, Grote Laak en Groot Schijn. Een belangrijke concentratie aan rietlanden,
moerassen en moerasbossen vindt men in Klein-Brabant.
De onstabiele koolstofvoorraden in de bodem zijn in kaart gebracht in Figuur 15.

1

(Vrebos D. , et al., 2017)
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FIGUUR 15: STABILITEIT KOOLSTOFBODEMS

Grondwatervoorraden kunnen de impact van extreme droogte helpen temperen. Wanneer grondwaterstanden voldoende hoog zijn kan dit water rechtstreeks benut worden
door de vegetatie. De grondwatervoorraden zijn ook van belang voor o.a. het voeden van
oppervlaktewateren en waterlopen, irrigatie en drinkwaterproductie. Het grondwater
wordt aangevuld door infiltratie van regenwater. Als de infiltratie van regenwater beperkt
wordt, worden grondwatervoorraden en bijgevolg de vegetaties en sectoren die ervan afhankelijk zijn kwetsbaarder voor droogteperiodes.
Neerslag kan op verschillende manieren afgevoerd worden. Een deel van het water verdampt door evaporatie (rechtstreekse verdamping) of transpiratie (na opname door planten). Het resterende water kan ofwel het grondwater aanvullen na infiltratie of afstromen
naar waterlopen en oppervlaktewateren.
Veel van het neerslagoverschot in de winter gaat verloren omdat door verharding, bodemcompactie 1, drainage, … het water versneld afgevoerd naar de riolering en het oppervlaktewater. Dit water krijgt dus niet de kans om de grondwatertafel aan te vullen en
is dan ook niet meer beschikbaar in droge zomers.

1

Vastgedrukte bodem, meestal door landbouwmachines
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Waterinfiltratie in de bodem hangt af van de textuur (hoe grover de korrel hoe beter infiltreerbaar), de diepte van de grondwatertafel en het landgebruik.
Figuur 16 toont de potentiële (van nature aanwezige) infiltratie t.o.v. de actuele infiltratie. Deze laatste wordt berekend door de potentiële infiltratie te verminderen met het
verlies door ons landgebruik. Voor deze kaart werden 2 factoren in rekening gebracht:
1. Verdichting door bebouwing: afdekking met verharde oppervlakte, en aanwezigheid van rioleringsinfrastructuur waardoor regenwater wordt afgevoerd)
2. Interceptie: vasthouden van neerslag door vegetatie waardoor een deel terug kan
verdampen naar de atmosfeer zonder nuttige interactie
FIGUUR 16: POTENTIËLE (LINKS) EN ACTUELE INFILTRATIE (RECHTS) 1

Hoe donkerder de kleur, hoe beter de infiltratie. In de bovenste figuur ziet men, door de
talrijke aanwezigheid van zandbodems, een zeer goede infiltreerbaarheid. In de onderste
figuur ziet men veel minder donkere vlekken, wat betekent dat de infiltratie op veel
plaatsen belemmerd wordt.
Figuur 17 toont de verhouding tussen de actuele en de potentiële bodeminfiltratie: Hoe
donkerder blauw, hoe groter het deel is van de potentiële infiltratie die verloren gaat,
voornamelijk door verharding die afstroomt naar de riolering.

1

(Vrebos D. , et al., 2017)
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FIGUUR 17: NIET GEREALISEERDE, GEMISTE INFILTRATIE, PROVINCIE (LINKS) EN RIVIERENHOF
DEURNE (RECHTS) 1

Op bovenstaande kaarten herkent men in de donkere vlekken, gemakkelijk de verharde
woonkernen en woonzones. Toch is er meer aan de hand. Hemelwater wordt ook sterker
tegengehouden in naaldbos t.o.v. loofbos. Dat komt door de grotere oppervlakte van de
naalden, zij houden het jaarrond het regenwater tegen en laten het opnieuw verdampen.
Ook een dik pakket naalden op de bosbodem houdt infiltratie tegen. Daarom ontstaat er
ook veel gemiste infiltratie in Kempense gemeenten die rijk zijn aan naaldbos (overzicht
van loof- en naaldbossen, zie Figuur 18).
Op het kaartje van Rivierenhof ziet men veel donkere vlekken, van gemiste infiltratie
door bebouwing, rondom het park. In het park zelf, is er weinig gemiste infiltratie te zien.
In de drassige gebieden is infiltratie immers niet mogelijk, daar de bodem reeds maximaal verzadigd is. (Figuur 17).

1

(Vrebos D. , et al., 2017)
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FIGUUR 18: GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN LOOFBOS EN NAALDBOS 1

Men ziet op kaart (Figuur 18) een grote concentratie aan loofbossen ten noordoosten van
de stad Antwerpen en veel verspreide naaldbossen (voornamelijk Grove den) in de Kempen. Gemengde bossen zijn weggelaten op de kaart omdat ze op dit schaalniveau niet
zichtbaar zijn (komen amper voor).
De directe impact van droogte op mensen is momenteel nog beperkt. We hebben nog
steeds voldoende drinkwater en water voor onze sanitaire noden.
Afhankelijk van de methode blijkt dat er gemiddeld in Vlaanderen slechts jaarlijks tussen
1100 en 1700 m³ water per persoon beschikbaar is. In vergelijking met andere Europese
landen is dat zéér weinig. Enkel Italië en Tsjechië hebben nog minder, terwijl in Spanje,
Portugal en Griekenland de waterbeschikbaarheid per inwoner groter is dan in Vlaanderen. De belangrijkste oorzaak van onze lage waterbeschikbaarheid is de grote bevolkingsdichtheid. Het beschikbare water moet over een groot aantal inwoners verdeeld
worden, terwijl de oppervlakte beperkt is. Verder zijn er ook geen heel grote rivieren die

1

(Vrebos D. , et al., 2017)
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Vlaanderen binnenstromen. Dit toont aan waarom het zo belangrijk is om zuinig en efficient met het beschikbare water om te springen 1.
Diverse sectoren zoals watergebonden transport en landbouw ondervinden nu al significante impact. Impact op de verschillende sectoren is beschreven in de impacttabel in bijlage 3.

Van analyse naar doelstellingen
Bovenstaande analyse toonde aan dat heel wat waardevolle natuur kwetsbaar is voor
verdroging. Dergelijke natuurtypes komen ook in heel wat van onze provinciale domeinen voor. Denk maar aan het Vrieselhof in Oelegem, Broek de Naeyer in Willebroek en
het Rivierenhof in Deurne.
Het argument om deze gebieden te beschermen omwille van de biodiversiteit wordt nu
nog versterkt met het argument dat ze niet mogen verdrogen uit klimaatoogpunt. Bij
verdroging komt er immers massaal opgeslagen koolstof vrij in de vorm van CO2. Nieuwe
beleidsinitiatieven kunnen hierrond ontwikkeld worden. Deze gaan van beschermen,
over kwaliteit verbeteren tot verbinden en uitbreiden.
Decennialang werd er zeer veel aandacht besteed aan het afvoeren van water, maar
werd infiltratie stiefmoederlijk behandeld. De klimaatverandering dwingt ons ertoe een
transitie op gang te trekken waar bodeminfiltratie meer en meer aandacht krijgt.
Gemiste-infiltratiekaarten (Figuur 17) kan men gebruiken om zones te kiezen waar men
in functie van waterinfiltratie en grondwateraanvulling kan:
1. ontharden
2. naaldbossen omvormen tot heide, gemengd bos of loofbos
Op kleinere schaal kan men de watersysteemkaart gebruiken om verschillende beleidsmatige beslissingen af te wegen en om die te differentiëren naargelang de bodemtoestand (Figuur 19). Op deze kaarten ziet men het verschil tussen laag gelegen permanent natte kwelgebieden (blauw), tijdelijk natte zones (groen) en hoger gelegen drogere
zones met potenties voor infiltratie (bruin).

1

(Vlaamse Milieu Maatschappij, 2015)
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FIGUUR 19: VOORBEELDEN VAN EEN WATERSYSTEEMKAART (BOVEN NOORDELIJK DEEL HERENTALS, ONDER RIVIERENHOF IN DEURNE 1

Om de toepassingsmogelijkheden van de kaart te duiden wordt ingezoomd Figuur 19 op
twee specifieke gebieden. In de bovenste kaart van Herentals ziet men twee blauwgekleurde linten, nl de vallei van de Aa op de grens met Vorselaar en de vallei van de
Kleine Nete, met permanent nat gebied en een hoge grondwatertafel. Deze zijn ongeschikt voor bebouwing, maar uitermate interessant voor natte natuur en waterberging.
Groene ‘tijdelijke natte zones’ waar bij hevige regenbuien het water verzamelt, zijn in de
winter drassig. Bij droogteperiodes zakt het grondwater diep weg. Het zijn vaak nog open

1

(Vrebos D. , et al., 2017)
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plaatsen waar het water nog kan infiltreren en de grondwatertafel aanvullen, om ons te
helpen lange droge periodes te overbruggen.
In de bruine en groene zones, waar infiltratie mogelijk is, kunnen hemelwaterputten best
overlopen in een infiltratievoorziening i.p.v. in de riolering. Naaldbomen houden veel hemelwater vast, door het grote oppervlak van hun naalden, waardoor het water weer verdampt voor het de bodem bereikt. Op donkerbruin gebied verhinderen naaldbossen dat
het hemelwater in de grond kan dringen. Men kan deze het best omvormen naar gemengde bossen of loofbossen of kan men uitdunnen, om de infiltratie te bevorderen.
Bossen op groene en blauwe zones worden heden ten dage vaak gedraineerd. Om hun
waterbergend (en voor de groene zones ook hun infiltrerend vermogen) te herstellen,
moet men drainage zoveel mogelijk stoppen. Dergelijke bossen kunnen evolueren naar
moerasbossen met hoge natuurwaarde en kansen voor extra koolstofopslag. Ook in landbouwgebied zijn de kaarten bijzonder nuttig. Zo kiest men best in groene zones voor regelbare stuwtjes op de afwateringsgrachten om water in de winter op te houden en de
kans te geven om het grondwater aan te vullen.
Op de onderste kaart van Figuur 19 ziet men het provinciaal domein Rivierenhof, met op
de blauwe, permanent natte zones, waardevolle moerasbossen en vochtige graslanden.
Omvorming van naaldbos naar gemengd bos, loofbos of eventueel heide versterkt waterinfiltratie in de bodem, en is bovendien ook gunstig voor de biodiversiteit, en vermindert
het brandrisico in droogteperiodes (met uitzondering van heide).
Zowel bij bosuitbreiding of -omvorming i.f.v. biodiversiteit als bij omvormingen om
infiltratie te bevorderen is aandacht voor diversiteit belangrijk, zowel in soorten als in
structuur (met een boomlaag, struiklaag, kruidlaag, open plekken en bosranden). Monotone bosbestanden (met maar 1 soort bomen) zijn namelijk gevoeliger voor klimaatimpacten 1. In een divers bos zijn er grote variaties in bestendigheid tegen droogte maar
ook tegen hitte, wateroverlast, wind en plaagsoorten. De veerkracht is daardoor veel
groter.

Overstromingen
Overstromingen kunnen diverse negatieve impacten veroorzaken. De impacten op verschillende sectoren zijn opgenomen in de impacttabel in bijlage 3. Hier wordt voornamelijk gefocust op het risico van overstromingen voor gebouwen.

Kans en intensiteit
Overstromingen kunnen veroorzaakt worden door veranderingen in het neerslagregime.
Hoe de totale jaarlijkse hoeveelheid neerslag gaat evolueren is nog onduidelijk, maar zeker is wel dat de verdeling sterk verandert. Het gaat minder frequent regenen, maar wel

1
Als de aangeplante boomsoort aangetast wordt door een plaagsoort, droogte of wateroverlast, dreigt
men immers een heel bosbestand te verliezen.
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intenser. Er valt dan meer water op korte tijd. Ondanks drogere zomers, stijgt het risico op intense zomeronweders, soms met extreme hagel. Hevige neerslag kan aanleiding geven tot wateroverlast, indien het hemelwater niet tijdig kan afgevoerd worden. Figuur 20 toont in welke regio extreme neerslag harder voelbaar is in de provincie Antwerpen.
FIGUUR 20: GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN (EXTREME) NEERSLAG 1
Huidig klimaat
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De figuur leert ons dat extreme neerslag niet in alle gemeenten even intens is. Een gelijkaardig patroon bekomt men voor de spreiding van neerslaghoeveelheden in de provincie. Het is een complex samenspel van stedelijk hitte-eilandeffect en topografische condities (ruimtelijke variaties in hoogteligging) t.o.v. de dominante windrichting, die (extreme) neerslag beïnvloedt. Pluviograafdata hebben de intensere neerslag in Antwerpen
bevestigd, alleen de precieze uitgestrektheid van de neerslagzone is nog vrij onzeker 2.
Waar extreme neerslag resulteert in een hogere kans op overstromingen, hangt af van
topografie, bodem en bodembedekking.
Overstromingen kunnen op 2 verschillende manieren ontstaan: Overstroming vanuit de
waterlopen, de zogenaamde ‘fluviale overstroming’. Dit type komt het meest voor in
het winterseizoen. Overstroming die ontstaat door intense neerslag, zoals een typisch
hitteonweer, die niet snel genoeg in de bodem kan intrekken of die de riolering en grachten niet aankunnen, de zogenaamde ‘pluviale overstroming’. Dit type komt meer in de
zomer voor. Het is een heel plaatselijk verschijnsel, met heel specifieke lokale gevolgen,
maar daardoor ook moeilijker te beïnvloeden door beleid op provinciaal niveau.

1
2

(Vlaamse Milieumaatschappij, 2020)
(Willems, 2019)
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FIGUUR 21: RELIËF EN WATERLOPEN

Figuur 21 toont het digitaal hoogtemodel (reliëf) en de belangrijkste waterlopen in onze
provincie. Algemeen genomen liggen gemeenten in de oostrand van de provincie hoger,
waardoor de rivieren in het Scheldebekken afstromen vanop het Kempens plateau in het
oosten, naar de Scheldevallei in het westen. Ook de gemeenten Kalmthout, Brecht, Rijkevorsel, Merksplas en Ravels liggen hoger op de waterscheiding, waardoor waterlopen
daar ofwel zuidwaarts afstromen naar de Schelde, ofwel noordwaarts afstromen naar de
Maas.
Lager gelegen gemeenten (blauw en blauwgroen op de reliëfkaart, Figuur 21) hebben
vaker te kampen met overstromingen vanuit de rivieren (de zogenaamde fluviale overstromingen), omdat in een lagergelegen regio, veel waterlopen samenkomen.
Een goede manier om het overstromingsrisico in beeld te brengen, zijn de overstromingsgevaarkaarten (Figuur 22 en Figuur 23). Deze kaarten worden gemaakt om aan
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Europa te rapporteren wat de status is van de uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn 1. Ze tonen de fluviale en de pluviale risico’s afzonderlijk 2. Per soort overstroming, tonen de kaarten drie overstromingscontouren, namelijk grote, middelgrote en
kleine kans van het voorkomen van fluviale en pluviale overstromingen, weergegeven
door respectievelijk de kleuren donkerblauw, middelblauw en lichtblauw. Die benamingen
komen ruwweg overeen met overstromingen die zich gemiddeld eens per 10, per 100 of
per 1000 jaar voordoen bij het huidig klimaat. In tegenstelling tot andere, oudere kaarten, zijn alle contouren nu gebaseerd op computermodelleringen. De overstromingsgevaarkaart in Figuur 22 toont de kans op fluviale en pluviale overstromingen.
FIGUUR 22: OVERSTROMINGSGEVAARKAARTEN VOOR PLUVIALE EN FLUVIALE OVERSTROMINGEN 3

Op de kaart ziet men dat vooral de benedenstroomse riviervalleien fluviaal overstromingsgevoelig zijn, zoals de Grote en Kleine Nete, de Dijle en de Rupel. Deze zijn
weergegeven als brede blauwe linten. Diverse Sigmaprojecten 4 en provinciale overstromingsgebieden helpen dit voorkomen.
De vele kleine blauwe spikkels op de kaarten zijn voornamelijk pluviale overstromingsgevoelige zones. Ze duiden plaatsen aan waar heel lokaal het water bij hevige
neerslag naar toe stroomt.
Maar hoe evolueren deze in de toekomst? De overstromingsgevaarkaarten voor de pluviale overstromingen laten dat duidelijk zien. Als men daar inzoomt tot op wijkniveau,

1
De EU Richtlijn Overstromingsrisico's is een Europese richtlijn, die in 2007 in werking is getreden. De
richtlijn heeft tot doel de overstromingsrisico's te reduceren om zo de negatieve gevolgen van overstromingen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed en de economische bedrijvigheid te
beperken.
2
Ze tonen eigenlijk ook nog een derde vorm van overstromingen, de kust-overstromingen, maar die
zijn niet relevant voor de provincie Antwerpen.
3
(VMM, Waterbouwkundig Labo, Maritieme dienstverlening en kust en de Vlaamse Waterweg NV, sd)
4
(De Vlaamse Waterweg NV, 2020)
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krijgt men meer informatie (voorbeeld gemeente Berlaar (Figuur 23)). In het bovenste
deel van Figuur 23 wordt deze kaart getoond voor het huidig klimaat, in het onderste
deel voor het klimaat in 2050.
FIGUUR 23: AANGROEI PLUVIAAL OVERSTROOMBAAR GEBIED IN BERLAAR 1

In de onderste kaart is er een toename van het donkerblauw gebied (dat gemiddeld eens
per 10 jaar overstroomt) als een uitbreiding van de totale oppervlakte gebied dat mogelijk overstroomt.
Door de zeespiegelstijging verhoogt het risico op fluviale overstromingen, in de regio
die onder invloed staat van het getij op de Schelde. De Polders van Kruibeke, het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen gerealiseerd na de actualisatie van het Sigmaplan, moet dit helpen voorkomen. Bij gewoon weer, stijgt het Scheldeniveau 5m bij
vloed, ter hoogte van Antwerpen. De getijden zijn voelbaar, op de Grote Nete tot in
Itegem en op de Kleine Nete tot in Grobbendonk. In Duffel is er een tijsluis die het getij
op het Netekanaal tegenhoudt. Door de stijgende zeespiegel kan op momenten van
stormtij het risico op fluviale overstromingen landinwaarts gevoelig toenemen.

1

(VMM, Waterbouwkundig Labo, Maritieme dienstverlening en kust en de Vlaamse Waterweg NV, sd)
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Blootstelling en kwetsbaarheid
Fluviale overstromingen
In de provincie zijn er 113.376 inwoners, dat is 6% van de bevolking, die in recent overstroomde gebieden wonen of in gebieden die bij een honderdjarige storm zouden kunnen
overstromen 1 doordat een waterloop uit zijn oevers treedt.

Pluviale overstromingen
Dit type overstromingen kan meer inwoners treffen in bebouwd gebied, waarbij een zeer
intense of langdurige regenval, de riolering het overtollige water niet snel genoeg kan afvoeren. Dit type overstromingen staat los van de rivieren en de fluviale overstromingen,
en is een typisch fenomeen in woon- en industriegebied, waar door verharding het hemelwater niet in de bodem kan dringen.
De pluviale overstromingskaart biedt zeer waardevolle informatie op meso- en microniveau en toont de wijken waar mensen het hardst kunnen getroffen worden door wateroverlast 2
FIGUUR 24: AANTAL OVERSTROOMBARE GEBOUWEN 3
Huidig klimaat
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Figuur 24 toont de spreiding van overstroombare gebouwen in de provincie Antwerpen.
Men ziet dat het aantal overstroombare gebouwen gevoelig toeneemt in de toekomst. De
kaart toont de regio’s waar die toename het grootst is, met name in de stads- en dorpskernen.

1
2
3

(VVP, 2020)
(Vlaamse Milieu Maatschappij, 2015)
(Vlaamse Milieumaatschappij, 2020)
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Van analyse naar doelstellingen
In toekomst zal zorgvuldiger moeten omgesprongen worden met de nog resterende open
ruimte, zeker in overstromingsgevoelige zones. Daarom werden signaalgebieden afgebakend.
Signaalgebieden zijn gebieden waar nog geen bebouwing aanwezig is, maar waar planologisch beschouwd wel gebouwd zou mogen worden in de toekomst. Deze signaalgebieden zijn aangeduid na de overstromingen eind 2010 en begin 2011 met de bedoeling
om zorgvuldig om te gaan met het waterbergende vermogen van deze gebieden 1. Mochten deze gebieden ontwikkeld worden met bebouwing, dan kan het overstromingsrisico
voor de toekomstige bewoners een (te) groot gevaar opleveren. Ook een bedrijventerrein
of recreatievoorziening is er niet wenselijk, omwille van het hoger overstromingsrisico 2.
Een verstrengde watertoets of bestemmingswijziging kan uitkomst bieden.
FIGUUR 25: SIGNAALGEBIEDEN IN PROVINCIE ANTWERPEN

1
2

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, sd)
(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, sd)

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

49

3.4 Richtlijnen voor doelstellingen
Vanuit de risico- en kwetsbaarheidsanalyse leiden we verschillende voorwaarden af waaraan adaptatiemaatregelen moeten voldoen:
1.

‘No regret’ waarmee bedoeld wordt dat de maatregelen waardevol blijven, grotendeels onafhankelijk van de mate en richting van klimaatverandering. Om
beter om te gaan met de toenemende extremen moeten maatregelen bij voorkeur beide risico’s van wateroverlast en droogte tegelijk aanpakken. Vaak zal
dit pleiten in de richting van laag-technologische, onderhoudsarme, energiezuinige, eenvoudige systemen.

2.

Win-win (Co-benefits): Er is een grote verwevenheid tussen de verschillende
beleidsvelden betrokken bij klimaatadaptatie. Een goede samenwerking tussen
en binnen deze beleidsvelden kan leiden tot win-win situaties. Hierbij heeft een
maatregel naast een positief adaptatie-effect, ook andere voordelen, bijvoorbeeld op het vlak van mitigatie, recreatie, biodiversiteit, welzijn of economie.
Andersom kan een maatregel, die niet expliciet uit adaptief oogpunt wordt genomen, toch een meerwaarde hebben voor adaptatie. Daarom is het van groot
belang dat zowel de ontwikkeling als de uitvoering van adaptatiebeleid beleidsoverschrijdend plaatsvindt. Indien dat niet gebeurt, ontstaat het gevaar van
maladaptatie. Hierbij worden de negatieve effecten van de klimaatverandering
naar een ander beleidsveld overgeheveld (zoals het plaatsen van een energieverslindende airco).

3.

Natuurlijk (Nature-based) : Adaptatiemaatregelen gaan nooit tegen de natuur
in, maar met de natuur mee.

4.

Kostenefficiënt: Het is belangrijk om in te schatten a.d.h.v. trends, klimaatmodellen en scenario’s hoe de gekende risico’s evolueren in de toekomst. Nu
maatregelen nemen zal goedkoper en met minder energie kunnen, dan in de
toekomst wanneer de risico’s nog toenemen.

5.

Menselijk: Adaptatiemaatregelen moeten er ook op gericht zijn om menselijk
leed te voorkomen of te verzachten (bv. door overstroming of hittestress). Het
zijn vooral de meest kwetsbaren die extra aandacht vragen.

6.

Meetbaar: Adaptatiemaatregelen zijn bij voorkeur meetbaar aan de hand van
een indicator. Daarmee kunnen we op termijn opvolgen of onze ingrepen succesvol zijn en ze dan ook elders toepassen. Als provincie biedt dit ook sterke
voordelen in onze communicatie wanneer we onze voorbeeldfunctie ten volle
willen benutten.
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4. De staat van de klimaattransitie
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4.1 Inleiding: output- effect- en impactindicatoren
In het provinciaal klimaatplan volgen we drie soorten indicatoren op: de outputindicatoren,
effectindicatoren en impactindicatoren (zie Figuur 26).
FIGUUR 26: OVERZICHT VERSCHILLENDE INDICATOREN

De outputindicatoren zijn gekoppeld aan de acties van dit plan en geven inzicht in de inspanningen van het Antwerpse provinciebestuur om de uitstoot van broeikasgassen te
reduceren en het grondgebied klimaatbestendig te maken. De outputindicatoren worden
opgevolgd door de provinciale diensten en worden samen met de acties besproken.
Door middel van deze acties proberen we een effect te hebben op de operationele doelstellingen van dit plan. De effectindicatoren, ook wel outcome-indicatoren genoemd, zijn
data die gekoppeld zijn aan de operationele doelstellingen van het provinciaal klimaatplan. Ze geven een antwoord op de vraag of de huidige maatschappelijke trends binnen
de provincie Antwerpen in lijn liggen met de operationele doelstellingen die in het plan
zijn opgenomen. Op basis van deze info kan er geconcludeerd worden of bijkomende beleidsactie (output) nodig is, zowel op het niveau van het Antwerpse provinciebestuur als
van de lokale, gewestelijke, federale en Europese overheden.
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Op het niveau van de strategische en overkoepelende doelstellingen van dit plan bevinden zich de impactindicatoren. De impactindicatoren die gekoppeld zijn aan de overkoepelende visie en doelstellingen van het Burgemeestersconvenant worden besproken in de
klimaat impactanalyse (“Minstens 40% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030”)
en de risico- en kwetsbaarheidsanalyse (“Verhoging van de veerkracht ten opzichte van
de gevolgen van klimaatverandering)”.
Per indicator vergelijken we, waar relevant, de situatie in de provincie Antwerpen met de
Vlaamse, gewestelijke trend. Er wordt voor een tijdsreeks telkens aangegeven hoe een
indicator is geëvolueerd en of dit in lijn is met de klimaatdoelstellingen. Meestal proberen
we te vergelijken met het referentiejaar van de overkoepelende klimaatdoelstelling van
het Burgemeestersconvenant (2011). Indien deze tijdsreeks niet beschikbaar is, of een
ander referentiejaar opportuun is, wordt dit expliciet zo vermeld. Er zullen de komende
jaren nog heel wat effectindicatoren uitgewerkt worden, in het bijzonder rond klimaatadaptatie. Indien beschikbaar zullen deze toegevoegd worden bij de actualisatie van het
klimaatplan.
De effectindicatoren zijn gesorteerd per strategische doelstelling. In elke paragraaf presenteren we een inleiding met een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen
en de koppeling met de operationele doelstellingen van dit plan. Daarna bespreken we de
bestaande bovenlokale klimaatdoelstellingen die we als ijkpunt beschouwen om de bestaande effectindicatoren te evalueren. Op die manier schatten we in of de huidige provinciale situatie voldoende in de gewenste richting evolueert. Daarna bespreken we de
verschillende beschikbare provinciale trends op het vlak van de klimaattransitie a.d.h.v.
de effectindicatoren.
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4.2 Effectsindicatoren per strategische doelstelling
SD 1. Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig
De afgelopen jaren zijn er waardevolle inspanningen gebeurd om de klimaatimpact van het Antwerpse provinciebestuur te reduceren. Om de strategische en
operationele doelstellingen van dit klimaatplan te realiseren, moeten we de beOnze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

staande trends volhouden en versnellen.
Het provinciebestuur van Antwerpen is sinds 2020 een klimaatneutrale organisatie, omdat we onze dalende, resterende uitstoot compenseren. Enerzijds via bosbescherming en
–beheer in de provinciale groendomeinen en anderzijds via investeringen in bosbehoud
en -uitbreiding in Peru (Operationele doelstelling 1.7). Het streefdoel is om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn binnen de eigen werking. Daarom stoten we tegen 2030 minstens 40% minder broeikasgassen uit ten opzichte van 2016. 1
Om dit doel te realiseren zullen we tegen 2030 27% energie besparen (OD 1.1). Daarnaast streven we er op langere termijn naar om fossiele brandstoffen uit te faseren voor
ruimteverwarming (OD 1.2), woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen (OD 1.4) en bij
het gebruik van toestellen en machines (OD 1.5). Het provinciebestuur van Antwerpen
kiest reeds consequent voor de aankoop van groene stroom, maar streeft er daarnaast
naar om ook een groter deel van het elektriciteitsverbruik zelf op te wekken a.d.h.v. hernieuwbare energiebronnen (OD 1.3). Om deze energiedoelstellingen op te volgen, verbeteren we de monitoring van energie en broeikasgasemissies (OD 1.6). 2 We kijken niet alleen naar de emissies die uit onze eigen schoorstenen en uitlaten komen, maar zetten
ook in op een circulair en klimaatvriendelijk aankoopbeleid, zodat we ook elders de klimaatimpact helpen reduceren (OD 1.9). We transformeren onze gebouwen en domeinen
ook tot klimaatbestendige sites (OD 1.8).

1
2016 is gekozen als referentiejaar, omdat dit het beste aansluit bij het referentiejaar 2015 dat de
Vlaamse overheid voorstelt, maar ook past bij de huidige werkwijze om de provinciale broeikasgasinventaris
tweejaarlijks op te maken. De methodologie om de uitstoot van de eerste meting in 2006, het eerste referentiejaar, te berekenen wijkt ondertussen zo af van de huidige methode dat vergelijkingen moeilijk om te maken
zijn.
2
Bron: Alle cijfers voor deze SD 1 zijn terug te vinden via het Broeikasgasrapport 2020 (Dienst
Duurzaam Natuur- en Milieubeleid, 2021)
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Bovenlokale klimaatdoelen
De doelstellingen voor de eigen organisatie zijn in lijn met de bovenlokale klimaatdoelstellingen die vanuit Vlaanderen worden gestuurd. Het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact 2021-2030 herhaalt doelstellingen uit het Vlaams klimaatplan voor lokale besturen en publieke gebouwen en voorziet extra budget om op enkele afgebakende projecten in te zetten. 1 Hieruit blijkt dat de operationele doelstellingen van dit klimaatplan
volledig op deze engagementen voor 2030 afgestemd zijn:
•

40% CO2eq-reductie voor het eigen patrimonium t.o.v. 2015 of een zelfgekozen
referentiejaar, voor de provincie Antwerpen werd het referentiejaar 2016 gekozen, gezien er van 2016 een broeikasgasrapport werd opgemaakt.

•

Deelname aan het Burgemeestersconvenant.

•

2,09% jaarlijkse primaire energiebesparing (inclusief technische infrastructuur,

•

Openbare verlichting omschakelen naar ledverlichting.

•

Tegen 2045 moeten alle publieke gebouwen koolstofneutraal zijn. 2

Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

exclusief erfgoed).

Provinciale doorvertaling en trends
De totale bruto broeikasgasuitstoot van het Antwerpse provinciebestuur in 2020 bedroeg 8.222 ton CO2eq. Dit is de som van alle emissies die door provinciale entiteiten
worden uitgestoten. Dat komt overeen met 8 kton of ongeveer 0,08% van de totale territoriale klimaatimpact die onder de provinciale klimaatdoelstelling valt. De bruto-uitstoot
daalde in 2020 met 1.944 ton CO2eq of 19,12% t.o.v. de uitstoot van broeikasgassen in
2018. De uitstoot daalde tussen 2016 en 2018 te traag om op koers te zitten voor een
reductie van -40% CO2eq t.o.v. 2016 (zie Figuur 27). Als gevolg van de corona-uitbraak
in 2020 (met verplicht telewerk, stopzetting van activiteiten en tijdelijke sluiting van sites), is er een zeer grote daling in de uitstoot en is er een grotere daling dan de trendlijn
weergeeft. Ten opzichte van de eerste meting in 2006 zien we een reductie van 34,06%.
We verwachten dat deze daling niet permanent zal zijn en dat de uitstoot bij de volgende
inventarisatie opnieuw een stuk zal stijgen.

1
2

Bron: (Vlaamse Regering, 2020)
Bron: (Vlaamse Regering, 2020)
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FIGUUR 27: EVOLUTIE BRUTO-UITSTOOT PROVINCIEBESTUUR 2016-2020

De hoeveelheid bos op onze domeinen en rond onze gebouwen is grotendeels gelijk gebleven tussen 2016 en 2020. Dit zorgde voor een jaarlijkse koolstofopname van 5.292
ton CO2eq. Dat betekent dat we nog een netto uitstoot van 2.838 ton CO2eq hebben. 1
Als de bruto-uitstoot (2018) van de provinciale organisatie met 40% zou verminderen
dan zouden we in 2030 nog slechts ca. 1.000 ton netto uitstoten, indien de jaarlijkse opname stabiel zou blijven. Het streefdoel om klimaatneutraal binnen de eigen organisatie
te worden, zonder externe compensatie, komt dan erg dichtbij.
Figuur 28 geeft een overzicht van de verschillende bronnen van uitstoot door de provinciale entiteiten per activiteit. De meeste uitstoot, 60%, zit bij stookinstallaties die voor
de verwarming van de gebouwen en het sanitair warm water zorgen. We zien een belangrijke daling van deze uitstoot, o.a. dankzij de verhuis naar het nieuwe Provinciehuis
dat meer dan 90% minder uitstoot dan het oude Provinciehuis. De klimaatimpact van
elektriciteit, 14%, is de tweede bron van klimaatimpact. De niet-energetische emissies
van landbouwactiviteiten door mestopslag, en spijsvertering van dieren en bodems bij
o.a. de proefbedrijven en PITO Stabroek zijn goed voor iets meer dan 13% van de broeikasgasuitstoot van onze organisatie. Dat is ongeveer even groot als de uitstoot door mobiliteit, opgesplitst in enerzijds woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen. Machines en toestellen zijn verantwoordelijk voor 3,79% van de uitstoot.

1
De netto uitstoot is de bruto uitstoot – de CO2 die door biomassa van provinciale domeinen weer uit
de atmosfeer is gehaald.
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FIGUUR 28: EVOLUTIE PER GROEP VAN UITSTOOT EN OPNAME BROEIKASGASSEN

FIGUUR 29: PRIMAIR ENERGIEVERBRUIK IN KWH TUSSEN 2016-2020 ZONDER GRAADDAGENCORRECTIE 1

1

Bron: (Van Acker, 2021)
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Tussen 2016-2020 daalde het primair energieverbruik 1 van elektriciteit, gas en stookolie door de provinciale gebouwen met 21,6% (zie Figuur 29). Het primair energieverbruik daalde dus sneller dan 2,09% per jaar. Vanaf 2019 (eerste volledige jaar in het
nieuw provinciehuis) is de provincie op koers om de doelstelling te halen. Er is een opvallende daling van het energieverbruik in 2020 door het effect van de maatregelen tegen
de coronapandemie. Op 1 jaar tijd daalde het primair energieverbruik met meer dan een
vijfde t.o.v. 2016 en meer dan 10.000.000 kWh t.o.v. 2019. Momenteel zijn we dus op
koers om tegen 2030 27% minder energie te verbruiken (OD 1.1). Het valt af te wachten
hoe hard het energieverbruik van de gebouwen weer stijgt als de organisatie weer op de
normale capaciteit (post-corona) functioneert. Het fossiel energieverbruik (en klimaatimpact) van de meest koolstof intensieve energiebronnen zoals stookolie kent de sterkste
daling (-56% tussen 2016-2020). Het aardgasverbruik daalde in 2020 met 26% t.o.v.
2016. Het elektriciteitsverbruik, de energiedrager met de laagste klimaatimpact, daalde
Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

(-18% t.o.v. 2016) iets minder snel omwille van verschillende evoluties: de digitalisering,
maar ook door de elektrificatie van het wagenpark en de opkomst van warmtepompen.
Zo lijken we op schema om op langere termijn het fossiel energieverbruik uit te faseren
en te vervangen door hernieuwbare bronnen (OD 1.2 en OD 1.3). Ook hier is het belangrijk om aandacht te hebben voor het tijdelijke effect van de coronacrisis op het energieverbruik.
De eigen hernieuwbare stroomproductie door zonnepanelen is vervijfvoudigd sinds
2016. 2 In 2020 wekten de zonnepanelen op de daken van de provinciale gebouwen 8,6%
van het totale elektriciteitsverbruik op (OD 1.3). De verhouding tussen de totale productie van hernieuwbare energie door de zonnepanelen (injectie +zelfverbruik) en het totale
werkelijke energieverbruik (elektriciteit, gas, stookolie) bedraagt 3,6%. Na 2020 zijn er
belangrijke uitbreidingen van de productie op verschillende sites gepland.
FIGUUR 30: PRODUCTIE ZONNEPANELEN VOOR EIGEN VERBRUIK EN INJECTIE OP HET NET IN
KWH TUSSEN 2016-2020

1
Nota: Primair verbruik wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met het verlies bij de opwekking
en transport van elektriciteit. Alle elektriciteit wordt daarom vermenigvuldigd met 2,5.
2
Bron: (Van Acker, 2021)
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De uitstoot van dienstverplaatsingen is tegenover 2016 met 30% afgenomen (OD
1.4). De uitstoot van woon-werkverkeer is in 2018 met 21% toegenomen, maar dat
is vermoedelijk te wijten aan een andere, betere inventarisatiemethode 1. In 2020 is dit
opnieuw gedaald met 28% en 10% minder dan in 2016. Om deze uitstoot verder te doen
dalen zet de provincie in op een daling van het aantal pendelaars dat met de wagen
komt. In 2020 gebeurde 29% van het woon-werkverkeer naar de centrale administratie (het provinciehuis) nog met de wagen. Tegen 2024 zou dit moeten dalen tot
20% ten voordele van wandelen, fietsen of het openbaar vervoer. 2 Ook de ecoscore van
het wagenpark voor dienstverplaatsingen verbetert gestaag. Van 51 in 2016 naar 59 in
2020. 3 Voor de Belgische vloot ligt de gemiddelde ecoscore 4 op 61,6 (cijfer voor 2018).
Het provinciale wagenpark doet het als geheel dus niet beter dan gemiddelde auto op de
weg. Tegen 2025 zou de ecoscore van het wagenpark van het provinciehuis 75 of meer

Onze organisatie is klimaatneutraal én klimaatveilig

moeten bedragen. Bij de andere entiteiten streven we naar een ecoscore van 70 of meer.

1
Voor de inventarisatie van 2018 en 2020 werd gebruik gemaakt van data uit het registratiesysteem van
de provincie.
2
Bron: werkgroep bedrijfsvervoerplan, berekeningen team Personeelsadministratie op basis van hoofdvervoersmiddel ingegeven in PrimeTime
3
Bron: (ISO 14001 Provincie Antwerpen, 2021)
4
De ecoscore is een getal tussen 0 en 100 dat weergeeft hoe milieuvriendelijk een wagen is. Hoe hoger, hoe beter. De ecoscore houdt niet alleen rekening met de CO2-uitstoot van een wagen, maar ook met
luchtverontreinigings-parameters zoals fijn stof of stikstofoxiden. En dat zowel bij het rijden als bij de ontginning en transport van de brandstof. Een complete indicator dus.
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SD 2. Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen
Bijna alle Antwerpse steden en gemeenten engageren zich via het Burgemeestersconvenant om de transitie te maken naar een klimaatneutrale- en bestendige samenleving. Tussen droom en daad staan soms wetten en praktische bezwaren in de weg. Het is daarom cruciaal om aan de kennis, betrokkenheid en
Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

handelingsmogelijkheden van besturen, burgers en bedrijven te werken.
Een succesvolle aanpak vergt altijd samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en –niveaus, maar ook tussen burgers, bedrijven en besturen. De provincie probeert
als schakel tussen de lokale besturen en hogere overheden, het klimaatbewustzijn in de
hele provincie aan te wakkeren bij verschillende doelgroepen door de barrières weg te
werken die tussen ambitie en realisatie staan. De lokale besturen zijn de belangrijkste
partners van de provincie Antwerpen. De provincie engageert zich om het klimaatbewustzijn bij lokale besturen te verhogen door hen te ondersteunen bij het uitwerken van hun
lokaal klimaatbeleid (operationele doelstelling 2.1), door overheidsopdrachten om te bouwen tot hefboom van de klimaattransitie (OD 2.2) en door samen met hen participatietrajecten op te zetten rond klimaatbeleid (OD 2.3). Daarnaast ondersteunen we de lokale besturen ook in hun lokaal klimaatbeleid door andere doelgroepen zoals scholen, recreanten, (ver-)bouwers, en bedrijven in de klimaattransitie (OD 2.4) te betrekken via
allerlei projecten.

Bovenlokale klimaatdoelen
Het beleidskader voor het betrekken van lokale besturen en het verhogen van het lokale
bewustzijn is het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie, engagement 2030. In
het (vrijwillige) lokaal klimaat & energiepact vraagt de Vlaamse Regering om dit engagement aan te gaan en de uitstoot van CO2 met 40% te verminderen tegen 2030, t.o.v. een
zelfgekozen referentiejaar.

Provinciale doorvertaling en trends
Alle 69 steden en gemeenten zijn ondertekenaars van het Burgemeestersconvenant met perspectief 2030.
Op die manier probeert ze een antwoord te bieden op de belangrijkste belemmeringen
die gemeentebesturen identificeren bij hun lokaal klimaatbeleid. Uit een bevraging bij 67
lokale besturen (over heel Vlaanderen) bleek dat de overgrote meerderheid een proble-
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matische nood ervaart aan meer ondersteuning vanuit de hogere overheid om krachtdadig lokaal energie- en klimaatbeleid te kunnen voeren. 1 Als deze ondersteuning en aangepast beleidskader niet volgen dan schat 92% van de lokale besturen de ambities van
hun eigen klimaatplannen als onhaalbaar in.
De lokale besturen kaarten volgende barrières voor lokale besturen aan, in dalende
volgorde van belang 2:
1. Voldoende budget op de begroting om beleid/projecten op poten te zetten
2. Onvoldoende of conflicterende politieke prioriteiten
3. Kennis om complexe projecten op te zetten, beheren en uit te voeren
4. Tijd en personeel
5. Interne samenwerking tussen verschillende diensten
6. Bovenlokale wetgeving
7. Draagvlak bij bevolking en lokaal bestuur
Het klimaatbewustzijn groeit bij iedereen

De lokale besturen vragen daarom om volgende bijkomende hefbomen voor lokale
besturen, in dalende volgorde van belang:
1.

Extra financiële middelen om projectinvesteringen te realiseren

2.

Voldoende financiële werkingsmiddelen voor ondersteuning van gemeentepersoneel en uitvoeren van studies

3.

Het coördineren en faciliteren van kennisdelen tussen lokale besturen

4.

Aangepaste tools/codes goede praktijken voor lokale besturen in het kader van
de burgemeestersconvenant

5.

Proactieve en vlottere aanpassing van regelgevende barrières die lokaal klimaatbeleid in de weg staan

6.

Een bindend, bovenlokaal beleidskader

7.

Transparantie en overleg tussen verschillende niveaus

In haar ondersteuning naar de lokale besturen toe, werkt de provincie Antwerpen aan al
deze barrières en hefbomen voor lokale besturen.

1
2

Bron: (Transition Heroes, 2021)
Bron: (Transition Heroes, 2021)
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SD 3. We versterken de open ruimte als klimaatbuffer
Het klimaatbufferend effect van de open ruimte neemt af door verschillende
ruimtelijke evoluties zoals bijkomende verharding en ruimtebeslag. Het tempo
van ruimtelijke herbestemmingen van bouwgrond naar open ruimte, en de uitWe versterken de open ruimte als klimaatbuffer

bouw of bescherming van het groenblauw netwerk dient daarom gevoelig te
stijgen.
Klimaatverandering vergroot het risico op hitte, droogte en wateroverlast. De open
ruimte 1 is een belangrijke klimaatbuffer die ecosysteemdiensten vervult op het vlak van
mitigatie (bv. koolstofopslag) en adaptatie (bv. verkoeling, infiltratie en waterretentie).
Bijkomende verharding zet een turbo op dit probleem, omdat de natuur dan niet langer
cruciale ecosysteemdiensten kan vervullen. 2 Voor elke hectare open ruimte die verhard
wordt, gaat er gemiddeld ca. 2600 m³ (de inhoud van een Olympisch zwembad) per jaar
aan infiltratie van hemelwater verloren. Deze verdampt terug of wordt via de riolering
versneld naar de waterlopen afgevoerd. Ook het risico op hittestress neemt toe: een afname van de fractie verhard oppervlak met 10% reduceert het stedelijk hitte-eilandeffect
met 1,2 °C ’s nachts en 2,0 °C overdag. 3 Verharding vermindert ook de gerealiseerde
koolstofopslag in de bodem: er zou ook naar schatting gemiddeld 5,8 ton CO2eq aan opgeslagen koolstof kunnen vrijkomen. 4 Dat komt overeen met de jaarlijkse besparing van
twee diepgaande energetische woningrenovaties. 5 Naar gelang de originele bodembezetting kan de impact van verharding groter (bv. moeras op veenbodem) of kleiner (bv. akker) zijn.
Het klimaatplan wil deze klimaatbuffers versterken door: te helpen bij ontharding en vermindering van bijkomende verharding (operationele doelstelling 3.1); een samenhangend, veerkrachtig groenblauw netwerk uit te bouwen (OD 3.2); de koolstofopslag in de

1
De open ruimte wordt gevormd door de aaneengesloten onbebouwde en onverharde gebieden beheerd door natuur, landbouw, water en zachte recreatie, inclusief de beperkte verharding en bebouwing die
nodig zijn voor het functioneren van deze activiteiten (Provincie Antwerpen, 2019).
2
Bron: (Renson, 2019)
3
Bron: (Klok, Schaminée, Duyzen, & Steeneveld, 2012)
4
Dit is een ruwe berekening op basis van de Ecoplantool (Vrebos, et al., 2017). De gemiddelde waarde
per ha werd berekend door voor de totale hoeveelheid koolstofopslag in de bodem en waterinfiltratie in de
provincie Antwerpen te delen door het aantal ha niet urbaan gebied. Om een ton C om te zetten naar ton CO2
werd de omzettingsfactor 3,66 gebruikt.
5
Bron: (Provinciale Monitoringstool Klimaatacties, 2018)
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open ruimte te verhogen (OD 3.3); een veerkrachtig watersysteem te realiseren (OD
3.4) en de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de open ruimte te vergroten (OD 3.5).

Bovenlokale klimaatdoelen
Deze strategische doelstelling gaat dus in belangrijke mate over het beschermen en versterken van de open ruimte. Omtrent het beschermen van de open ruimte zijn er heel
wat bovenlokale klimaatdoelen. Zo wil de strategische visie van het Vlaamse Beleidsplan
Ruimte het bijkomend gemiddelde dagelijks ruimtebeslag in Vlaanderen halveren tegen
2025 en verder tot 0 ha per dag herleiden tegen 2040. Verder wil men tegen 2050 ook
de verhardingsgraad in de open ruimte met bestemmingen landbouw, natuur en bos, of
overig groen met 20% terugdringen. 1 De provinciale vertaling hiervan in de strategische
visie van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen is voorlopig algemener en stelt
zuinig ruimtegebruik als een centraal principe voorop: “Bijkomende inname van de open
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

ruimte moet naar de toekomst toe vermeden worden. We willen het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag sterk terugdringen.” 2 Eind 2020 keurde de Vlaamse regering
ook een voorstel van decreet goed over de bestaande, resterende woonuitbreidingsgebieden op het gewestplan. 3 Deze zouden niet langer aangesproken worden tot 2040. Tot
2040 wordt de verantwoordelijkheid bij de lokale besturen gelegd die drie opties hebben:
(i) niets doen en de huidige bestemming zo laten; (ii) de gemeenten kunnen die gronden
ook als open ruimte bestemmen, maar dan moeten ze planschadevergoeding betalen aan
de eigenaars; (iii) indien men het woonuitbreidingsgebied toch in bouwgrond wil veranderen dan dient men deze beslissing eerst voor te leggen aan de gemeenteraad. Voor sociale woonmaatschappijen blijft de uitzondering op deze regels bestaan.
Daarnaast zijn er bovenlokale klimaatdoelen rond vergroening. Zo stelt het Vlaams Klimaat- en Energieplan dat tegen 2030 de bestaande koolstofopslag netto gelijk dient te
blijven: verlies aan koolstofopslag op de ene plek, moet gecompenseerd worden op een
andere plek in Vlaanderen. 4 Tegen uiterlijk 2030 stelt het plan dat er 10.000 hectare bijkomend bos aangelegd worden, waarvan 4.000 ha tegen 2024.

Provinciale doorvertaling en trends
In 2015 was 15,9%, 45.790 ha van het grondgebied van de provincie Antwerpen, verhard. Dat is boven het Vlaamse gemiddeld. Met verharding bedoelen we effectieve afdekking van de bodem door gebouwen, wegen en parkeerterreinen. 5 Op die manier zijn
cruciale ecosysteemdiensten niet langer beschikbaar. Er wordt elk jaar meer verhard,

1
Bron: (Departement Ruimte Vlaanderen, 2017)
2
Bron: (Provincie Antwerpen, 2019)
3
Bron: (Vandaele, et al., 2020)
4
Bron: (Vlaamse Regering, 2019)
5
Verharding (bodemafdekking of bodemafdichting zijn synoniemen) wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiele, (semi-) ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan.
In de praktijk gaat het vooral om gebouwen, terrassen, wegen en parkeerterreinen.
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dan dat er effectief onthard wordt. 1 Er komt naar schatting elk jaar 199 ha effectieve
verharding bij in onze provincie. 2 Iets minder dan een derde van die verharding is te vinden op percelen met een zachte bestemming zoals landbouw, natuur of ander groen. Het
gaat om ongeveer 13.544 ha aan wegen, serres, woningen, weekendhuisjes, stallen,
enz. 3 Niet alle verharding in deze bestemming is ongewenst of zonevreemd (bv. stallen,
serres), maar toch is een terugdringing van verharding zoals wegen of gebouwen die niet
strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze functies gewenst. Tegen 2050 zou
de verharding in deze zachte bestemmingen met 20% of ca. 2.709 ha moeten afnemen
in de provincie. 4 Het vrijwaren van bijkomende verharding en het effectief ontharden van
verschillende zones in de open ruimte zal een grote uitdaging worden de komende jaren.
Momenteel is de trend nog niet gekeerd.

TABEL 5: RUIMTELIJKE EVOLUTIES A.D.H.V. VIER INDICATOREN
Verharding

Ruimtebeslag

(2015)

(2016)

Toename

Open ruimte

bebouwing

met harde

(2016-2020)

bestemming
(2017)

Provincie
Antwerpen

Vlaanderen

Provinciale
trend

15,9%

40%

1,4 ha/dag

(45.790 ha)

(115.100 ha)

(2.033 ha)

13,5%

33%

6,1ha/dag

(183.428 ha)

(450.108 ha)

(6.694 ha)

Toename
(t.o.v. 2013)

Toename
(t.o.v. 2013)

Schommelend,
maar onvoldoende
dalend

11,6% (19.988
ha)
8,3% (76..044
ha)

Onvoldoende

De provincie Antwerpen is 286.700 ha groot. Het is de provincie met het grootste aantal
inwoners (1.869.730 inwoners), de hoogste bevolkingsdichtheid (655 inwoners/km²) en

1
De indicator verharding is enkel nog maar voor het jaar 2015 berekend. Op basis van andere evoluties
inzake ruimtebeslag, toename bebouwing in het kadaster en wijzigingen in het bodemgebruik kunnen we redelijkerwijs stellen dat de verharding verder toeneemt en momenteel hoger is dan het cijfer voor 2015.
2
Rekeninghoudende dat naar schatting 38,9% van het ruimtebeslag effectief verhard is, en het dagelijks
bijkomende ruimtebeslag 1,4ha bedraagt kunnen we inschatten dat er per jaar 199 ha verharding bijkomt. Formule: 1;4*365*0.389=198,8 ha Bron: Bodemafdekkingskaart | provincies.incijfers.be.
3
Eigen berekening op basis van indicator (verharding in ruimtebeslag) uit databank provincies.incijfers.be op basis van landgebruiksbestand en bodemafdekkingskaart. Volgens deze indicatoren zou er 34.817
ha aan ruimtebeslag zijn in zones met een zachte, open ruimte bestemming. Gemiddeld 38,9% van het ruimtebeslag betreft effectieve verharding betreft.
4
De doelstelling komt uit de strategische visie van het Vlaamse beleidsplan ruimte (Departement
Ruimte Vlaanderen, 2017). Eigen berekening door een aanname van de verharding in de open ruimte te vermenigvuldigen met 0,2 (20%).
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heeft dankzij onder meer de Antwerpse haven en het Economisch Netwerk Albertkanaal
het hoogste bruto binnenlands product (ca. 88 miljard euro). Die demografische en economische factoren maken dat het ruimtebeslag 1 hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. Het bedraagt 40% van de totale oppervlakte van onze provincie. 2 Dit komt overeen met 115.100 ha. Ruimtebeslag is het landgebruik waar bebouwing, (transport)infrastructuur, recreatieve doeleinden en/of serres de dominante functies zijn. Dit is ruimer
dan de effectieve verharding, aangezien het ook tuinen of serres omvat waar de bodem
niet volledig afgedekt is. Het ruimtebeslag is tussen 2013 en 2016 met 1.537,4 ha toegenomen. Het ruimtebeslag steeg op die manier van 39,5% naar 40% van het grondgebied. Dat is een dagelijkse toename van het ruimtebeslag met gemiddeld 1,4 ha per
dag. 3 Als we de Vlaamse strategische doelstelling om het bijkomend ruimtebeslag te halveren tegen 2025 en naar nul terug te brengen tegen 2040, lineair doorrekenen dan zou
er 5.621 ha ruimtebeslag in totaliteit bij kunnen komen tussen 2016-2040 in de provincie
Antwerpen (zie ook Figuur 31). 4 Dat zou betekenen dat 72% van de onbebouwde ruimte
We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

met een harde bestemming (19.988 ha), in de provincie Antwerpen onaangeroerd zouden moeten blijven, en op termijn een andere bestemming zouden moeten krijgen.
Tussen 2016-2020 is er echter meer dan 2000 ha aan bebouwde ruimte bijgekomen, dat
komt overeen met een dagelijkse toename van bebouwde percelen van ongeveer
1,4 ha/dag. 5 De toename van het ruimtebeslag was vermoedelijk zelfs hoger. Dat wil
zeggen dat op 4 jaar tijd, minstens 36% van het resterend bijkomend gewenst ruimtebeslag is ingevuld. Er valt dus momenteel geen positieve trendbreuk waar te nemen, integendeel. De huidige trend is dus ruim onvoldoende om in lijn te zijn met de doelen van
de bouwshift om het dagelijkse bijkomende ruimtebeslag te halveren tegen 2025 en tot 0
te herleiden tegen 2040. Het is belangrijk dat het ruimtelijk rendement stijgt op de goed
gelegen gronden, die multimodaal ontsloten kunnen worden en zich in of naast de bestaande kernen bevinden, aangesneden worden, eerder dan de meer afgelegen woongebieden of woonreservegebieden.
In onderstaande figuur toont het groene vlak hoe het bijkomend ruimtebeslag tussen
2016 en 2040 zou moeten dalen om de Vlaamse doelstellingen te behalen. De gele lijn

1
Ruimtebeslag is het aandeel van de ruimte die wordt ingenomen door bebouwing (inclusief tuinen),
(transport)infrastructuur, recreatieve doeleinden en serres. Er zijn nog maar twee berekeningen voor de indicator ruimtebeslag gebeurd: de nulmeting in 2013 en eerste actualisatie in 2016. Een volgende actualisatie
met cijfers van 2019, wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.
2
Bron: De cijfers komen uit de databank van provincies.incijfers dat zich baseert op het landgebruiksbestand.
3
Eigen bewerking en afronding door het verschil in ruimtebeslag tussen 2016 en 2013 te delen door
het aantal dagen in die periode.
4
Eigen lineaire doorrekening door voor elk jaar het dagelijks en jaarlijks bijkomend ruimtebeslag te berekenen vanuit veronderstelling dat het ruimtebeslag in gelijke mate afneemt tussen 2016-2025 (van 1,4 ha per
dag naar 0,7 ha per dag) en 2026-2040 (van 0,7 ha naar 0 ha per dag bijkomend dagelijks ruimtebeslag). Het
totaal (5621 ha) is vergeleken door het jaarlijks bijkomend ruimtebeslag van al die jaren door te rekenen. De
inspiratie voor deze figuur en berekening komt uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
(Departement Ruimte Vlaanderen, 2017)
5
Deze indicator kijkt naar de toename in bebouwde percelen. Deze indicator omvat meer ruimte dan
verharding, maar minder ruimte dan de indicator ruimtebeslag. Zo omvat de indicator ruimtebeslag ook sportvelden, terwijl die niet als bebouwd perceel worden gezien.
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toont de bijkomende bebouwde ruimte van de afgelopen jaren en illustreert hoe we momenteel nog niet op koers zijn om deze te behalen. Het is belangrijk om mee te geven
dat bijkomende bebouwde percelen en ruimtebeslag, verschillende indicatoren zijn en dat
enkel voor de laatste indicator een doelstelling bestaat. Omdat het dagelijkse bijkomende
ruimtebeslag en de dagelijkse bijkomende bebouwde ruimte in de praktijk een erg gelijkaardige grootorde vertonen, hebben we hier de indicator bijkomende bebouwing per dag
meegenomen, aangezien van het ruimtebeslag voorlopig geen recente cijfers beschikbaar
zijn. De werkelijke trend is negatiever aangezien het (bijkomend) ruimtebeslag steeds
hoger ligt dan de toename van bebouwde percelen.

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

FIGUUR 311: NODIGE RUIMTELIJKE TREND VERSUS WERKELIJKE TREND TOENAME BEBOUWDE
RUIMTE

Onze klimaatbuffers dreigen in de toekomst verder af te nemen. Er is immers 19.988 ha
aan ruimte zonder ruimtebeslag met een harde bestemming. Dit wil zeggen dat
deze onbebouwde gebieden in ruimtelijke plannen bestemd zijn om in de toekomst als
woongebied, woonuitbreidingsgebied, industriegebied of bestemming openbaar nut in te
vullen. Zo is er in de provincie Antwerpen ca. 5698 ha woongebied dat nog niet bebouwd
is. 1 Als deze onbebouwde gronden allemaal verkaveld zouden worden zou het ruimtebeslag verder stijgen tot 47%. 2 Indien alle woonuitbreidingsgebieden onbebouwd zouden
blijven, bv dan wordt er alvast ca. 2.074 ha aan open ruimte in de provincie Antwerpen
gevrijwaard. 3

1
Dit cijfer komt uit een bijlage van een antwoord op een parlementaire vraag over het totale aantal onbebouwde percelen in woongebied dat vandaag nog aanwezig is in Vlaanderen. Er werd een opsplitsing gemaakt tussen woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. Bron: (Demir & Van Volcem, 2020)
2
Eigen bewerking door open ruimte met harde bestemming op te tellen bij de oppervlakte van het
reeds bestaande ruimtebeslag en dit te delen door de totale oppervlakte van de provincie Antwerpen.
3
Bron: (Demir & Van Volcem, 2020)
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TABEL 6: BESTEMMINGSWIJZIGINGEN VAN HARDE NAAR ZACHTE (NATUUR, BOS, OVERIG GROEN
EN LANDBOUW) BESTEMMINGEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN DOOR LOKALE, PROVINCIALE EN
GEWESTELIJKE RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TUSSEN 2017 EN 2020 1
Bestemmingswijzigingen tussen 01/01/2017 en 01/01/2020
Totale oppervlakte

Totale oppervlakte

bestemming in ha op bestemming in ha op

Evolutie in ha tussen

01/01/2017

01/01/2020

2017-2020

Natuur

25.010

25.230

220

Bos

22.260

22.210

-50

8.800

8.930

130

132.400

132.220

-180

188.470

188.590

120

Overig groen
Landbouw

met zachte

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

Totale oppervlakte
bestemming

Wanneer we kijken naar de bestemmingswijzigingen van een harde bestemming
naar zacht ruimtegebruik (natuur, bos, overig groen en landbouw) die in de periode
2016-2019 werden doorgevoerd d.m.v. gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, dan zien we dat de omzetting van harde naar zachte bestemmingen te traag evolueert (zie Tabel 6). Op basis van deze gegevens zien we dat tussen
2017 en 2020, 120 ha ruimte met een harde bestemming, een nieuwe, zachte bestemming kreeg (netto-evolutie). De gemiddelde winst per jaar voor de open ruimte bedraagt
dus 40 ha. Daarnaast neemt het ruimtebeslag en de bebouwde ruimte met ongeveer gemiddeld 511 ha per jaar toe. Om de doelstellingen van de bouwshift te realiseren en onze
klimaatbuffers te beschermen zou het tempo van bestemmingswijzigingen ten voordele
van zachte bestemmingen naar 599 ha i.p.v. 40 ha per jaar moeten stijgen. 2 Om de
Vlaamse beleidsdoelen inzake open ruimte te realiseren zou in onze provincie het tempo
van de bestemmingswijzigingen naar zacht ruimtegebruik dus met ongeveer een factor
12 tot 15 moeten stijgen (zie onderstaande figuur). Er is dus een duidelijke koerswijziging nodig in het ruimtelijk beleid van de lokale besturen, het Antwerpse provinciebestuur en de Vlaamse Regering, indien men tegen 2040 de planologische bestemming
van de open ruimte in lijn wil brengen met de doelstellingen van de bouwshift.

1
Bron: Eigen bewerkingen en samenvatting van cijfers uit een bijlage bij een antwoord op een parlementaire vraag met betrekking tot de bestemmingswijzigingen in Vlaanderen (Demir, Antwoord op parlementaire vraag nr.744 van Mieke Schauvliege, 2020). Cijfers zijn afkomstig van de administratie van Departement
Omgeving van de Vlaamse overheid.
2
(Aantal ha open ruimte met harde bestemming - Aantal ha bijkomend ruimtebeslag mogelijk onder
strategische doelstelling BRV)/ aantal jaar tussen 2016 en 2040. (19.998-5.621)/24= 599 ha/jaar

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

67

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

FIGUUR 322: WERKELIJKE HERBESTEMMINGEN DOOR RUP'S VERSUS BIJKOMENDE BEBOUWING
PER JAAR VERSUS NOODZAKELIJK TEMPO VAN HERBESTEMMINGEN.

Als we dieper inzoomen op evoluties in het landgebruik, zien we dat in de periode,
tussen 2013 en 2016 vooral veel open ruimte in de vorm van grasland (-2.014 ha), overige onbebouwde terreinen (-353 ha) en bos (-350 ha) is verdwenen (zie Figuur 33).
Deels is dit omgezet in landgebruik dat nog wel tot de open ruimte behoort zoals akkers
(+219 ha), maar vaak minder water kan bijhouden of infiltreren, voor verkoeling kan
zorgen of koolstof kan opslaan. 1 De meeste open ruimte is echter verloren gegaan aan
andere harde bestemmingen, zoals woningen (+934 ha), diensten (+453 ha), overige
bebouwde terreinen (+413 ha); transportinfrastructuur (+244 ha), landbouwgebouwen
en infrastructuur (+223 ha) en commerciële doeleinden (+123 ha). We zien ook belangrijke dalingen bij het ruimtebeslag van recreatie (-319 ha) en industrie (-279 ha). Een
positieve trend is de toename van moerassen met 56 ha. Ook bij struikgewas en struweel
zien we een belangrijke toename 386 ha.

1

Bron: Cijfers komen uit het Landgebruiksbestand en zijn verkregen via provincies.incijfers.be
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1

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

FIGUUR 333: WIJZIGINGEN IN LANDGEBRUIK TUSSEN 2016 EN 2013 IN M²

Zowel het Vlaamse als het provinciaal klimaatplan stellen als doel om de jaarlijkse
koolstofopslag te verhogen of minstens te behouden tegen 2030. Momenteel neemt deze
vermoedelijk af, door verlies aan grasland en bos, en de toename van indicatoren zoals
verharding, ruimtebeslag en bebouwde ruimte. Koolstofopslag gebeurt zowel in biomassa
als in bodems. Koolstofopname door de groei van biomassa vindt plaats door het
proces van fotosynthese bij planten. De koolstof wordt daardoor (tijdelijk) uit de atmosfeer gehaald. Alle planten nemen koolstof op, maar vooral bossen met een grote, langlevende biomassa zijn belangrijk voor de opname. Bij de andere natuurtypen is die opname van koolstof in biomassa van meer tijdelijke aard, omdat de koolstof opnieuw in
het milieu terechtkomt wanneer de planten vergaan. De koolstof die vastgelegd wordt in
de boomstam en in de wortels van bomen kunnen gedurende lange tijd niet meer bijdragen tot de opwarming van ons klimaat. Volgens de meest recente gegevens wordt in
onze provincie op die manier elk jaar 410 kton CO2 uit de atmosfeer gehaald. 2 Op provinciaal niveau wordt 15% van het potentieel aan koolstofopname effectief geleverd door
bossen. Dit neemt vermoedelijk af door de daling van de oppervlakte bos. Ook verdroging en hittestress leidt tot een afname van de koolstofopname, maar er zijn geen cijfers
beschikbaar over de precieze impact hiervan in onze provincie. In onderstaande ziet men

1
Bron: Databank provincies in cijfers op basis van landgebruiksbestand. Landgebruik is het effectieve
gebruik van de grond voor welbepaalde activiteiten of teelten.
2
Bron: Ecoplan werd gebruikt om totaal jaarlijkse koolstofopslag door biomassa en bodem te berekenen (Vrebos, et al., 2017). Zowel opname door aanwas biomassa (112 kton koolstof per jaar) als opslag in de
bodem (37,7 Mton koolstof). De omrekeningsfactor naar CO2 (3,66) komt van de natuurwaardeverkenner
(VITO, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, 2014). Er werd gebruik gemaakt van kaartlagen uit 2018.
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per gemeente in welke mate de potentiële jaarlijkse koolstofopname door biomassa benut is. De maximale situatie (100%) zou betekenen dat er een volledig natuurlijke situatie is zonder menselijke tussenkomst: een climaxvegetatie van (loof-)bos. 0% betekent
dat alle bossen gekapt zouden zijn. In donkergroene gemeenten wordt tot 55% van het
potentieel benut. Deze zien we vooral terug in de Kempen. De gele en oranje gemeenten, voornamelijk in het westen, zijn erg bosarme gemeenten.

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

FIGUUR 344: BENUTTING POTENTIEEL KOOLSTOFOPNAME DOOR BOS 1

De ecosysteemdienst koolstofopslag in de bodem is het gevolg van opslag van nietgemineraliseerde koolstof uit dood plantenmateriaal naar de bodem, waar het op lange
termijn opgeslagen wordt. 2 Hoe meer atmosferische CO2 op die manier wordt vastgelegd
in de bodem, hoe minder deze kan bijdragen tot klimaatopwarming. De baten van deze
dienst zijn enerzijds het behoud van de bestaande koolstofvoorraden en anderzijds de
opslag van extra koolstof in de bodem. Er wordt ingeschat dat de Antwerpse bodems, onder het huidig landgebruik en bodembezetting, in totaal zo’n 37,7 Mton koolstof kunnen
vastleggen. Als deze 37,7 Mton koolstof in een hypothetische situatie allemaal vrij zou
komen dan komt dat neer op 138 Mton CO2-uitstoot, dat is meer dan de totale jaaruitstoot van België. 61% van de potentiële koolstofopslag in de bodems wordt ook effectief
opgeslagen. Onderstaande
Figuur 35 kijkt naar de benutting per gemeente van deze ecosysteemdienst t.o.v. het potentieel bij een natuurlijke toestand door te kijken naar de bestaande bodembedekking

1
2

Bron: Gemaakt op basis van ecoplan-tool (Vrebos, et al., 2017).
Bron: Voor meer info zie de handleiding bij de ecoplan-tool (Vrebos, et al., 2017).
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t.o.v. de oorspronkelijke, natuurlijke bodembedekking. Daar zien we dat in de verstedelijkte gemeenten (in het rood) de potentie in sterke mate onderbenut is, terwijl in groenere gemeenten tussen de 66%-78% van de oorspronkelijke koolstofvoorraad in de bodem bewaard is gebleven.

We versterken de open ruimte als klimaatbuffer

FIGUUR 355: BENUTTING KOOLSTOFOPSLAG IN DE BODEM IN %

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

71

SD 4. Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig
De energetische renovatie-intensiteit moet gevoelig stijgen. Daarnaast dienen
we verder in te zetten op kwalitatieve kernversterking, zodat een stijging van
het aantal wooneenheden en inwoners per hectare woongebied, samengaat met
Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

voldoende toegang tot groen.
De woningen van de huishoudens en de gebouwen van de tertiaire dienstensector vormen
samen de belangrijkste bron van klimaatimpact in onze provincie. Op langere termijn
moeten onze stads- en dorpskernen klimaatneutraal EN -bestendig zijn. Dat doen we door
energetische renovatiesnelheid te verhogen (operationele doelstelling 4.1), de energetische prestaties van niet-residentiële gebouwen te verbeteren (OD 4.2), het stimuleren
van circulaire en klimaatbestendige bouwvormen (OD 4.3) en het stimuleren van klimaatbestendige kernversterking met inbegrip van duurzame detailhandel (OD 4.4).

Bovenlokale klimaatdoelen
De bovenlokale klimaatdoelen voor gebouwen worden besproken in de langetermijnstrategie voor de Vlaamse gebouwen. 1 In deze strategie, die ingediend en goedgekeurd werd
door de EU, streeft het Vlaams Gewest ernaar om de emissies van de Vlaamse woningen
te reduceren tot 2,3 Mt CO2eq (dit komt neer op een vermindering met -78% ton CO2eq
t.o.v. 2011, het referentiejaar van dit klimaatplan voor de uitstoot van woningen). De
bestaande woongebouwen moeten uiterlijk in 2050 een vergelijkbaar energieprestatieniveau halen als nieuwbouwwoningen met vergunningsaanvraag in 2015. Deze langetermijndoelstelling betekent dat tegen 2050 het gemiddelde EPC-kengetal van het volledige
woningenpark wordt verlaagd met 75%. Op de gehanteerde EPC-schalen met energielabels (A tot F), komt dit overeen met het label A (EPC-kengetal ≤100). Op die manier
kan de resterende warmtevraag opgevangen worden door duurzame warmtebronnen.
Deze doelstelling wordt nog verder gedifferentieerd naar woningtypologie en ook na 2050
verdergezet om ons gebouwenpark zo snel mogelijk na 2050 volledig klimaatneutraal te
maken. Voor tertiaire gebouwen streeft men naar een koolstofneutraal gebouwenpark
voor verwarming, sanitair warm water, koeling en verlichting tegen 2050, met een voorbeeldrol voor de overheid, dat het energieverbruik van haar gebouwen koolstofneutraal
wil maken tegen 2045.

1

(Vlaamse Regering, 2020)
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Provinciale doorvertaling en trends

Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

FIGUUR 36: EVOLUTIE UITSTOOT GEBOUWEN HUISHOUDENS EN TERTIAIRE SECTOR 2011-2019 IN
CO2EQ 1

De uitstoot van de woningen in de provincie Antwerpen gaat de goede richting uit. Deze
is tussen 2011-2019 met bijna 13% gedaald tot 2.926 kton CO2eq. Dit omvat de directe
emissies door stookinstallaties voor verwarming, en de indirecte emissies door elektriciteitsverbruik. Het energieverbruik van huishoudens is tussen 2011 en 2019 met 7,3% afgenomen. Het verbruik van stookolie is ook gedaald ten voordele van aardgas en biomassa.
Als we kijken naar het aandeel van warmtepompen en zonneboilers dan zien we slechts
een zeer beperkte stijging en een kleine bijdrage van deze schone, hernieuwbare warmtebronnen aan de huishoudelijke energievraag (1,43%).
De uitstoot van de tertiaire sector is licht gedaald. Het energieverbruik van de tertiaire sector is met 4,6% gestegen, maar de energiedragers zijn emissie-armer geworden
door een shift van stookolie naar het koolstofarmere aardgas en door bijkomende groene
stroomproductie.
Woningen die de afgelopen 10 jaar verkocht of verhuurd werden behaalden een gemiddelde energiescore van 367 kWh/m² in de provincie Antwerpen. 2 Dit komt overeen met

1
Bron: Cijfers komen uit de CO2-inventarissen die voor gemeenten en provincies worden opgemaakt
door het VITO en raadpleegbaar zijn via provincies.incijfers.be (VITO & Departement Omgeving, 2020)
2
Bron: (VEKA, 2021)
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energielabel D en is nog ver verwijderd van de doelstelling dat alle woningen een energiescore 100 zouden moeten bezitten. Slechts 2% van de verkochte of verhuurde woongelegenheden in onze provincie zouden volgens de EPC-databank reeds energielabel A
bezitten. 1
Er is geen ultieme indicator van de renovatie-intensiteit. Er zijn enkel verschillende
deelindicatoren die een inzicht geven hoeveel woningen energetisch verbeteren. Heel wat
energetische renovaties worden echter niet vervat in de cijfers. 2 In 2018 werden 4.149
vergunde renovaties uitgevoerd. 3 Er werden in 2018 ook 737 renovatievergunningen
toegekend voor niet-residentiële gebouwen in de provincie Antwerpen.

TABEL 7: GEMIDDELD JAARLIJKS AANTAL RENOVATIES VAN GEBOUWEN MET WOONFUNCTIE IN
Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

% TUSSEN 2014-2019 4
Op basis van het aantal vergunde renovaties en toegekende premies.
Vergunde
renovaties

Dakisolatie

Hoogrendementsglas

Vloerisolatie

Muurisolatie

Provincie
Antwerpen

0,6%

2,3%

1,2%

0,3%

0,8%

Vlaams
Gewest

0,7%

2,0%

1,07%

0,3%

0,9%

Stabiel

Stijgend

Dalend

Stijgend

Dalend

Provinciale
trend

1
Bron: (VEKA, 2021)
2
Heel wat isolerende maatregelen zijn niet vergunningplichtig zolang deze niet gepaard gaan met een
uitbreiding van de wooneenheid en/of stabiliteitswerken. Ook vragen particulieren niet altijd een premie aan.
De premies voor isolatie worden volgens één survey bijna de helft van de tijd niet opgenomen (Vlaams Energie
Agentschap, 2019). Enkel afgaan op de premies en vergunde renovaties is dus waarschijnlijk een onderschatting van het aantal werkelijke renovaties.
3
Bij 67% van de vergunde renovaties zijn er geen EPB-verplichtingen. Men schat dat een woning dan
gemiddelde één EPC-labelschaal verbetert. 27% van de vergunde renovaties kent EPB-verplichtingen voor een
deel van het gebouw. Men gaat naar schatting twee energielabels vooruit (op het continuüm van F naar A). 6%
van de vergunde renovaties zouden ingrijpende energetische renovaties zijn waarbij het einddoel van een label
A behaald wordt. Bron: (Vlaamse Regering, 2020)
4
Bron: Gegevens energiepremies via Fluvius via databank provincies in cijfers. Gegevens kadaster van
de gebouwen van Statbel.
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Een andere bron van informatie over de renovatiesnelheid zijn de energiepremies voor
isolerende maatregelen. Ondanks het feit dat elke premie een andere CO2-besparing
inhoudt, dat de voorwaarden van de premies regelmatig wijzigen en niet iedereen een
premie aanvraagt, geeft het aantal premies wel een indicatie van hoeveel woningen
energiezuiniger werden 1. In 2018 kregen 609 huishoudens een totaalrenovatiebonus in
de provincie Antwerpen. Dat wil zeggen dat minstens drie onderdelen van de gebouwschil
volledig geïsoleerd werden en men vermoedelijk energielabel A haalt. Er zijn dus weinig
woningen die direct volledig energetisch gerenoveerd worden tot het niveau van energiezuinige nieuwbouw.
Meestal worden er energiepremies aangevraagd voor een gedeelte van de woning. Het
plaatsen van dakisolatie is de populairste individuele ingreep, gevolgd door het vervangen van beglazing door hoogrendementsglas en de isolatie van buitenmuren. Het isoleren
Onze stads- en dorpskernen zijn klimaatneutraal én klimaatveilig

van vloeren gebeurt het minste vaak, terwijl vloeren net het minst geïsoleerde onderdeel
van onze woningen zijn. 2 In alle scenario’s is een versnelling van het renovatietempo
nodig. Vooral voor vloeren en muren is er een grote inhaalbeweging nodig. Er zijn geen
cijfers beschikbaar voor het aantal energiepremies in de tertiaire sector.
De vierde operationele doelstelling is het stimuleren van klimaatbestendige kernversterking. Cruciaal hiervoor is het verdichten van bewoning in kernen, i.p.v. linten. Het provinciaal beleidsplan ruimte stimuleert verdichting (het verhogen van het aantal inwoners
en woongelegenheden per bebouwde ha) op locaties die omwille van ligging, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in aanmerking komen voor verdichting. Dit is cruciale strategie in de bescherming van onze klimaatbuffers en het verminderen van het energieverbruik. Kwalitatief verdichten gaat samen met ontdichten – extra onbebouwde open
ruimte voorzien op locaties waar bebouwing niet aangewezen is. In de provincie Antwerpen bedraagt de leefdichtheid, dit wil zeggen: het aantal inwoners per hectare bebouwing door woningen (inclusief tuinen), 44 inwoners per hectare. 3 Momenteel is de leefdichtheid stabiel, maar deze indicator dient toe te nemen om de stijgende bevolkingsgroei op te vangen, en tegelijkertijd het ruimtebeslag te stabiliseren. De woondichtheid
(het aantal woongelegenheden per hectare ruimtebeslag voor woningen en tuinen) bedraagt 20,6 woningen per hectare. Ook deze indicator is stabiel, en iets boven het
Vlaamse gemiddelde. De woondichtheid in Vlaanderen is echter laag in vergelijking met
regio’s met een gelijkaardige bevolkingsdichtheid. Regio’s met een vergelijkbare of zelfs
hogere bevolkingsdichtheid als Vlaanderen, zoals Zuid-Nederland, Nordrhein-Westfalen,
Zuidoost-Engeland, Madrid, en Île-de-France hebben een lager aandeel stedelijk en bebouwd gebied. 4 Vlamingen nemen dan ook extra veel ruimte in voor wonen en werken.
Het dominante landgebruik en de configuratie van het landgebruik leiden tot een sterke

1
65% van de energiepremies wordt aan unieke adressen toegekend. Bron: (Vlaamse Regering, 2020)
2
Volgens de woonsurvey uit 2018 heeft in Vlaanderen 52,7% van de woningen geen vloerisolatie
(Vlaams Energie Agentschap, 2019).
3
De invulling van deze indicator wijkt af van de methodologie van Natuurpunt in het betonrapport, dat
de inspiratie vormde voor dit rapport. (Mollen, 2018). Hier wordt enkel gekeken naar het aantal inwoners per
ha huisvesting in het ruimtebeslag.
4
Bron: p.62 van het Natuurrapport 2020 (Instituut Natuur- en Bosonderzoek, 2020)
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versnippering van het groenblauw netwerk. We zien een toename van het aandeel van
de bevolking dat in appartementen woont, maar tegelijkertijd stijgt ook de grondoppervlakte van eengezinswoningen.
Noodzakelijk bij verdichten is om kwalitatief toegankelijk fijnmazig groenblauwe netwerken te voorzien tot in de kernen. Momenteel heeft 84% van de inwoners van de provincie
Antwerpen toegang tot groen (landbouw, bos, of een ander natuurtype) binnen 1000m
van de woning. 1

TABEL 8: INDICATOREN LEEFDICHTHEID, OPPERVLAKTE WONINGEN EN TYPE WONINGEN.
Leefdichtheid
(2016)

Woondichtheid
(2016)

Toegang tot groen
(2016)

Provincie
Antwerpen

44 inwoners/ha

21 woningen/ha

84%
(1.526.000 inwoners)

Vlaams
Gewest

37 inwoners/ha

18 woningen/ha

83%
(5.358.000 inwoners)

Stabiel

Stabiel

/

Provinciale
trend

1

Bron: (Vrebos, et al., 2017)
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SD 5. Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar
Er is de voorbije jaren heel wat hernieuwbare energieproductie van lokale bronnen bijgekomen, maar de provincie is nog verre van zelfvoorzienend op
basis van hernieuwbare energiebronnen. Een inhaalbeweging lijkt hier nodig.
Naast het verminderen van het energieverbruik, is de transitie naar hernieuwbare energiebronnen een cruciale strategie om de uitstoot richting 0 te brengen. Deze strategische
Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

doelstelling wil dan ook hernieuwbare stroomproductie (operationele doelstelling 5.1) en
duurzame warmte (OD 5.2) stimuleren om op langere termijn maximaal zelfvoorzienend
te zijn op basis van hernieuwbare energie.

Bovenlokale klimaatdoelen
In het Klimaat en Energieplan verduidelijkt de Vlaamse Overheid hoe ze tegen 2030 wil
bijdragen aan de Europese doelstelling om tegen 2030 minstens 32% van de energievraag in te vullen met hernieuwbare energiebronnen. 1 Vlaanderen wil tegen 2030 ca.
28.512 GWh aan hernieuwbare energie produceren. 2 In 2019 werd 20.115 GWh aan hernieuwbare energie geproduceerd. 34 Voor de verschillende technologieën worden doelstellingen/prognoses naar voor geschoven. Zo wordt er gerekend op ongeveer een verdubbeling van de productie van hernieuwbare energie door zonnepanelen, windturbines en
warmtepompen. Op basis van deze doelstellingen zal de huidige provinciale trend geëvalueerd worden.

Provinciale doorvertaling en trends
Het aandeel hernieuwbare energie is de verhouding van de productie uit hernieuwbare energiebronnen die geproduceerd is in de provincie Antwerpen tot het totale finale
energieverbruik (exclusief sectoren die onder emissiehandel vallen). Om naar een volledig klimaatneutrale energievoorziening te gaan, dient de productie van hernieuwbare
energie toe te nemen (de teller), en/of het totale verbruik af te nemen (de noemer). We

1
In 2021 werd deze Europese doelstelling echter naar 40% opgetrokken, waardoor ook de Vlaamse
bijdrage zal dienen te stijgen.
2
Bron: (Vlaamse Regering, 2020)
3
Bron: https://apps.energiesparen.be/energiekaart/vlaanderen#groene-energie
4
Men gebruikt hier een andere methode dan in dit plan.
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kijken hier dus naar de verhouding tussen lokale, duurzame, hernieuwbare energieproductie en het finale energieverbruik. 1 In 2019 kon de hernieuwbare energieproductie in
de provincie Antwerpen voldoen aan 4,1% van de provinciale energievraag (exclusief
ETS) (zie onderstaande tabel).
TABEL 9: PRODUCTIE LOKALE HERNIEUWBARE ENERGIE IN ABSOLUTE HOEVEELHEDEN EN IN VER-

Aandeel lokale hernieuwbare

Jaarlijkse CO2-reductie in kton

energie in % (2019)

(2019)

2011

0,5%

154 kton

2019

4,1%

438 kton

Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

HOUDING TOT DE FINALE ENERGIEVRAAG 2

FIGUUR 37: AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN IN DE PROVINCIE ANTWERPEN IN DE TOTALE PRODUCTIE VAN LOKALE, DUURZAME, HERNIEUWBARE ENERGIE

1
De bijdrage van de inschattingen voor houtstook en biobrandstoffen rekenen we hier niet als lokale,
hernieuwbare en duurzame energie, in tegenstelling tot de Europese regels. Voor meer verwijzen we door
naar bijlage 4
2
Cijfers zijn berekend a.d.h.v. de meest recente CO2-inventaris van de provincie. Grote industriële installaties en elektriciteitsproducties vallen hier buiten. Er zijn geen publieke data beschikbaar van het energieverbruik inclusief ETS-sectoren.
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Windenergie is de belangrijkste bron van hernieuwbare energie en de productie is de
afgelopen jaren fel toegenomen. Deze energieproductie was in 2019 verspreid over 135
grootschalige windturbines die op verschillende plekken in de provincie stonden met een
wisselend vermogen. Windenergie leverde 36% van de hernieuwbare energie in 2019.
Zonnepanelen die fotovoltaïsche energie van de zon omzetten in elektriciteit zijn de
tweede belangrijkste bron van hernieuwbare energieproductie in de provincie. Zij waren
in 2019 verantwoordelijk voor een derde van de hernieuwbare energieproductie. In de
provincie Antwerpen werd in 2019 slechts 5,7% van het geschikt aantal daken benut
door zonnepanelen. 1 Hier is dus nog veel groeipotentieel. Er zijn ook heel wat WKK’s op
biogas in de glastuinbouw die gebruik maken van biomassa uit lokale reststromen. De
elektriciteit (41%) en warmte (59%) die door deze installaties geproduceerd worden zijn
goed voor iets meer dan een vijfde van de totale hernieuwbare energieproductie. De
meeste WKK-installaties draaien op aardgas, maar sommige verwerken ook biomassa uit
reststromen: meestal biogas, maar soms ook plantaardige olie als energiebron. Deze inOnze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

stallaties gebruiken meestal mestoverschotten of andere reststromen uit de lokale landbouw die vergist en daarna verbrand worden. Warmtepompen zijn vooral bij particulieren langzaam maar zeker in opmars en zijn verantwoordelijk voor 5,5% van de lokale
hernieuwbare energie. Daarnaast is er nog een kleine groep overige energieproductie
(3,2%) die vooral biogas of organische afvalverbranding als bron van groene stroom gebruikt. Ook hier is het plantaardig materiaal veelal lokaal van oorsprong. Zonneboilers
die water opwarmen voor gebouwen zijn goed voor bijna 2% van lokale hernieuwbare
warmte. Ook zijn er enkele heel kleine installaties die energie op basis van waterkracht
produceren. Daarnaast zet de Provincie Antwerpen ook in op de levering van hernieuwbare warmte of restwarmte door warmtenetten. Volgens de meest recente gegevens
(23/11/2020) zijn er in de provincie Antwerpen 21 warmtenetten operationeel die in totaal 1.498 huishoudelijke klanten en 125 niet-huishoudelijke klanten beleverden. 2 Deze
steunen bijna volledig op aardgasketels, of restwarmte uit de industrie of afvalverbrandingsovens. De impact van warmtenetten is voorlopig dus beperkt, maar we verwachten
hier in de komende jaren een belangrijke toename.
De meeste hernieuwbare energie die in de provincie Antwerpen geproduceerd wordt is
dus groene stroomproductie, en dan vooral windenergie en zonne-energie. De lokale
hernieuwbare stroomproductie kon in 2019 17,6% van de lokale elektriciteitsvraag
dekken. 3
Er zijn grote lokale verschillen in de benutting van zonne-energie. In Wijnegem en
Willebroek werd meer dan 10% van het technisch potentieel aan zonne-energie benut. In
Borsbeek en Hemiksem was dit minder dan 3%. Er zijn hier verschillende verklaringen
voor. In sommige gemeenten zijn er grote zonneparken op bedrijfsgebouwen. In stedelijke omgevingen zijn er dan weer meer huurwoningen en gebouwen met verschillende

1
2
3

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) | provincies.incijfers.be
Bron: (VREG, 2020)
Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) en Departement Omgeving | provincies.incijfers.be
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eigenaars, wat investeringen in zonnepanelen bemoeilijkt. Ook gemeenten met een hoger aandeel aan nieuwbouwwoningen hebben gemiddeld meer zonnepanelen staan. In
bosrijke omgevingen zorgt schaduw voor een lagere opbrengst van zonnepanelen. De
grote lokale verschillen in detail verklaren vergt verder onderzoek.
Ook voor het vermogen aan windenergie zijn er grote lokale verschillen, die in belangrijke mate te maken hebben met ruimtelijke inpasbaarheid en beperkingen van de luchtvaart. Zo staan er in Hoogstraten, Olen, Geel, Wuustwezel en de Antwerpse haven heel
wat windturbines, terwijl er in heel wat gemeenten geen enkele windturbine staat. De
verhouding tussen geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen en/of windenergie en het
aantal inwoners zal altijd verschillen tussen gemeenten en energielandschappen onderling.
De evolutie van het bijkomend vermogen aan fotovoltaïsche energie schommelt. Bij
fotovoltaïsche zonnepanelen zien we dat in het verleden de investeringen vaak samenvieOnze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

len met de dan geldende steunmaatregelen. In de periode 2008-2012 zien we een
enorme toename die te maken heeft met de ruime financiële ondersteuningsmaatregelen
die toen golden. Na de afbouw van heel wat van deze steunmaatregelen voor particulieren stortte de vraag naar zonnepanelen in, om de voorbije jaren zacht te herstellen.
Vanaf 2021 wijzigt het verdienmodel van (nieuwe) zonnepanelen grondig, bij plaatsing
van de digitale meter wordt een hoog percentage zelfverbruik belangrijker. Voor nieuwe
installaties is er wel een investeringspremie beschikbaar, ook voor de plaatsing van een
bijhorende batterij kan je een premie aanvragen (beide premies zijn degressief tem
2024). In (de loop van) 2022 worden de distributiekosten gewijzigd. Er komt een capaciteitstarief (vast bedrag per kW verbruikt vermogen) dat aangerekend wordt op basis van
de gemiddelde maandpiek (kW), het gemiddelde van de 12 laatste maandelijkse piekverbruiken, i.p.v. op het maandelijkse verbruik. Op die manier wil men een financiële prikkel
geven om het energieverbruik beter te spreiden, en zelfverbruik vergroten. Het is nog
onduidelijk wat het langetermijneffect zal zijn op het bijkomend geïnstalleerd vermogen
van deze wijzigingen. Voor 2021 verwacht men alleszins een sterke daling in de plaatsing
van bijkomende zonnepanelen. 1
Eind 2020 was er in de provincie Antwerpen 885,52 MW aan zonnepanelen geïnstalleerd.
Dit vermogen is gespreid over meer dan 132.000 installaties die in vermogen variëren
van de huishoudelijke installaties van gemiddeld 4,27 kW tot de grote installaties van
meer dan 1 MW. Wanneer we de doelen uit het recente Vlaamse zonneplan omrekenen
naar de provincie Antwerpen dan zou het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen met
81% of 718 MW moeten stijgen in 2030 tot een totaal van 1.603 MW. In onderstaande
figuur wordt het werkelijke geïnstalleerde vermogen tussen 2006 en 2020, gevolgd door
een prognose die toont hoe het vermogen in onze provincie jaarlijks zou moeten stijgen
om de Vlaamse ambitie te evenaren. In de periode 2021-2030 zou de jaarlijkse installatie
van bijkomende zonnepanelen aan het gemiddelde tempo van de voorbije 4 jaren moeten verlopen.

1

Bron: (Dierckx & Van Driessche, 2021)
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FIGUUR 38: CUMULATIEF VERMOGEN AAN GEÏNSTALLEERD VERMOGEN ZONNEPANELEN 2006-

Onze energie is maximaal lokaal en hernieuwbaar

2020 + SIMULATIE EVENARING VLAAMSE DOELSTELLING 1

Het bijkomend geïnstalleerd vermogen aan windenergie is ook schommelend. Tussen 2011-2020 werd er jaarlijks gemiddeld 31,5 MW vermogen aan windenergie bijgeplaatst. Soms is er een opvallend hoge piek met bijna 86,7 MW aan extra vermogen zoals in 2017. Evengoed zijn er jaren zoals 2009, 2013 of 2019 dat er nauwelijks windturbines bijkomen. Deze jaarlijkse verschillen zijn vooral te verklaren door de lange doorlooptijd van een vergunningsdossier van eerste aanvraag tot ingebruikname en door de vele
vergunningen die geweigerd of betwist worden. Eind 2020 stond er 190 W/inwoner aan
windenergie in de provincie Antwerpen. Dat is iets minder dan het Vlaamse gemiddelde
van 206 W/inwoner.
Als we de prognoses van het Vlaamse windplan en klimaatplan doorrekenen dan zou er in
Vlaanderen 361 W/inwoner moeten staan tegen 2030. 2 Indien we deze ambitie qua geïnstalleerd vermogen per inwoner willen evenaren in de provincie Antwerpen dan zou het
geïnstalleerd vermogen aan windenergie in de provincie moeten stijgen tot ca. 707 MW. 3
Dat is bijna een verdubbeling t.o.v. het geïnstalleerd vermogen aan windenergie eind
2020 (zie volgende figuur).

1

De cijfers van het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen komen van de Vlaamse energiekaart
(Vlaams Energie en Klimaatagentschap, 2020). De doorrekening naar 2030 is gebaseerd op de prognoses van
het Vlaamse zonneplan, omgerekend voor de provincie Antwerpen.
2
Volgens het Vlaams windplan zou er 2.494 MW aan windenergie staan in Vlaanderen. Volgens de bevolkingsprognoses van Statistiek Vlaanderen wonen er dan naar schatting 6.910.243 mensen in Vlaanderen. Zo
komen we aan een geïnstalleerd vermogen van 361 W/inwoner.
3
Er zouden in 2030 1.958.101 inwoners van de provincie Antwerpen zijn. Indien er 361 W/inwoner zou
staan, dan is er een totaal geïnstalleerd vermogen van ca. 707 MW nodig.
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FIGUUR 39: CUMULATIEF VERMOGEN AAN GEÏNSTALLEERD VERMOGEN WINDTURBINES 20062020 + SIMULATIE EVENARING VLAAMSE DOELSTELLING 1

Hier zijn twee mogelijkheden voor: (i) het plaatsen van bijkomende grootschalige windturbines en (ii) repowering: het vervangen van oudere windturbines door nieuwere types
met een hoger vermogen. Om de ambities voor windenergie te realiseren zal een combinatie van beide strategieën nodig zijn. Uit onze berekeningen blijkt dat het realistisch is
om de ambitie van het Vlaamse klimaatplan te evenaren en zelfs te overtreffen, aangezien dit zou betekenen dat het gemiddelde jaarlijks geïnstalleerd vermogen van de periode 2011-2020 aangehouden dient te worden in de periode 2021-2030 (31,3 MW per
jaar extra). Dit is mogelijk indien alle turbines die vergund zijn of waarover een beroepsprocedure lopende is, effectief gebouwd worden. Bovendien zouden we ook alle windturbines die ouder zijn dan 15 jaar effectief vervangen door een nieuw type met een vermogen van 4,5 MW. Dan zou het geïnstalleerd vermogen stijgen tot 731,6 MW, of 374
W/inwoner. In dit scenario zouden nieuwe windturbines instaan voor 53% van het bijkomend geïnstalleerd vermogen, 47% zou van repowering komen 2. Er zouden dan 188
windturbines staan in de provincies tegenover 135 windturbines eind 2019.
Elektriciteit staat echter maar in voor 19% van de finale energievraag in de provincie
Antwerpen. De meest energievraag gaat naar warmte en transport. Hernieuwbare
warmte wordt vooral geproduceerd a.d.h.v. van WKK’s op biogas. Zo’n 9% van die WKKwarmte wordt via een hernieuwbare bron opgewekt. Daarnaast zien we bij gebouwen ook

1
2

Eigen figuur op basis van eigen berekeningen en data inzake windenergie in de provincie Antwerpen.
Bron: (Vlaamse Regering, 2019)
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een toename van warmtepompen, warmtepompboilers en zonneboilers, maar hun aandeel blijft erg klein. Nu zijn er nog maar een beperkt aantal warmtenetten die verwarming en warm water van gebouwen voorzien. In de toekomst zal dit toenemen door het
verbod op individuele aardgasinstallaties bij nieuwe grote projectontwikkelingen.
Er worden momenteel nog biobrandstoffen aan diesel (5,4%) en benzine (6,6%) toegevoegd; maar voor transport rekenen we op de elektrificatie van het transport. Zo zouden
vanaf 2035 enkel nog emissievrije personenwagens verkocht worden.
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SD 6. Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot
In de provincie Antwerpen is er nood aan andere mobiliteitskeuzes. Het aantal
afgelegde kilometers met wagens en vrachtwagens moet dalen in plaats van
verder stijgen. Daarnaast moet de modal shift weg van het gemotoriseerd verkeer, en de elektrificatie van het wagenpark versneld gerealiseerd worden om
Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

de impact van mobiliteit op het klimaat verregaand te reduceren.
In 2030 gebeuren de helft van de verplaatsingen te voet, per fiets of met het openbaar
vervoer (operationele doelstelling 6.1). We ondersteunen ook de transitie naar elektrische (auto-)mobiliteit (OD 6.2) en stimuleren bedrijven om het goederentransport te optimaliseren en te vergroenen (OD 6.3). We ondersteunen ook mogelijkheden voor recreatie en vakantie dicht bij huis (OD 6.4).

Bovenlokale klimaatdoelen
Het Vlaams klimaatplan zet in op het verminderen, verschuiven en verschonen van het
verkeer. 1
1.

Verminderen: Er wordt een daling gerealiseerd van het aantal kilometer over
de weg tot max. 51,6 miljard gereden voertuigkilometers in 2030; dit betekent
een daling van -15% t.o.v. 2015 voor personenwagens en bestelwagens en
een beperking van de toename tot maximaal 14% voor vrachtwagens.

2.

Verschuiven: Het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of
speed pedelec, of collectief vervoer) voor heel Vlaanderen toenemen tot minstens 40%. Ook de vervoerregio’s krijgen deze doelstelling inzake ambitieuze
modal shift. Voor de vervoerregio’s Vlaamse Rand, Antwerpen en Gent streven
we zelfs naar een aandeel van duurzame modi van minstens 50%. In het goederenvervoer wordt een verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers van de
weg naar alternatieve vervoersmodi (via waterweg of spoorwegnet) gerealiseerd. Het aandeel spoor en binnenvaart in de modale verdeling neemt toe tot
30%.

1

Bron: (Vlaamse Regering, 2019)
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3.

Verschonen: Vanaf 2030 zijn minstens de helft van de nieuw verkochte auto’s
volledig emissievrij (bv. batterij-elektrisch) en 20% plugin-hybrides. Ook zullen vanaf 2026 alle bedrijfswagens elektrisch moeten zijn om te kunnen genieten van een fiscaal gunstregime.

De combinatie van het bestaande en bijkomende beleid zou de uitstoot van de transportsector tot ca. 12 Mton moeten reduceren. Dat is omgerekend een reductie van -24%
t.o.v. 2011. 1

Provinciale doorvertaling en trends
In de provincie Antwerpen zorgde transport voor een derde van de broeikasgasemissies
in 2018. Als we dit in detail bekijken per type weg stellen we vast dat de totale jaarlijkse
CO2-uitstoot van transport met 4,4% gestegen is tussen 2011 en 2019 (zie Figuur 40).
FIGUUR 40: EVOLUTIE VAN DE CO2-EMISSIES IN TON VOOR DE SECTOR TRANSPORT VOOR DE
Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

PROVINCIE ANTWERPEN IN DE PERIODE 2011-2019 2

Dit komt door de stijging van het aantal afgelegde kilometers door gemotoriseerde
voertuigen in de provincie. Dit is tussen 2011 en 2019 met 7,8% gestegen tot bijna
15,4 miljard km. De niet-genummerde, lokale wegen zijn goed voor 13% van de uitstoot.
Het gros van de uitstoot vindt echter plaats op de genummerde, secundaire wegen, die
veelal onder bevoegdheid van het Vlaamse Gewest vallen, (40,4%) en de snelwegen
(45,2%). Het openbaar vervoer is verantwoordelijk voor 1,4% van de uitstoot. Dit omvat
de uitstoot van het particulier en commercieel vervoer, alsook de trams en bussen van

1

Het referentiejaar van het Vlaamse klimaatplan is echter 2005.

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

85

De Lijn door verplaatsingen binnen de provincie. Van de spoorwegen zijn geen data beschikbaar op provinciaal niveau.
TABEL 10: INDICATOREN MOBILITEIT 1
% duurzame

% elektrische

Aantal laadpalen/

verplaatsingen

wagens

1000 wagens

naar school of

(2020)

(2020)

43%

0,5%

1,56

37%

0,5%

1,48

Stijgend

Licht stijgend

Stijgend

Antwerpen
(prov.)

Vlaams Gewest

Trend

Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

werk (2020)

De auto is het dominante vervoersmiddel in onze provincie. Hoe de modale verdeling
er uit ziet hangt af van de bron en wat je juist meet. Het aandeel van klimaatbewuste
vervoersmiddelen (te voet, per fiets of met het openbaar vervoer) als dominante vervoersmiddelen voor verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding zou
ongeveer 43% bedragen. 2 Een andere studie kwam op een vergelijkbaar cijfer uit. 3 Een
belangrijke vraag blijft hoe de coronapandemie de mobiliteit zal beïnvloeden. Uit de
meest recente cijfers van de mobiliteitsbarometer van hr-dienstenbedrijf Acerta bij
40.000 Belgische bedrijven blijkt dat Antwerpen dé fietsprovincie is, maar de auto koning
blijft. Corona heeft de fiets een boost gegeven, maar de auto toch ook op zijn troon gehouden. Inwoners van de provincie Antwerpen wonen gemiddeld zo’n 17 km dichter bij
hun werk (iets dichter dan het Belgische gemiddelde van 20 km). Bijna 1/5e van de Antwerpenaren gebruikt uitsluitend de fiets om naar het werk te gaan. 27,4% wisselt de wagen af met de fiets. 46,1% kiest altijd voor de auto. Het openbaar vervoer kende dan
weer een terugval: in 2020 gebruikte 5,3% van de inwoners van de provincie altijd de

1
Bron modal shift (Statistiek Vlaanderen, 2018) en laadpalen (databank provincies in cijfers), bron ingeschreven motorvoertuigen (Statbel, 2019)
2
Bron: (Statistiek Vlaanderen, 2018)
3
In het burgerwetenschapsproject Straatvinken werd op 18/05/2020 op 2484 plekken langs gemeentewegen en gewestwegen in de provincie Antwerpen het verkeer geteld. Wandelaars, fietsers en het openbaar
vervoer maakten gemiddeld 41% van het verkeer in straten uit. Bron: (Ringland Academie; Straten Vol Leuven;
De Universiteit Antwerpen; HIVA-KU Leuven, 2020)
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trein, tram of bus om naar het werk te gaan, 1,1% wisselde het openbaar vervoer af met
de wagen of fiets.

Onze mobiliteit is gezond met minder CO2-uitstoot

FIGUUR 41: KEUZE VAN VERVOERSMIDDEL IN DE PROVINCIE ANTWERPEN IN 2020 1

De tweede operationele doelstelling zet in op het ondersteunen van de transitie naar
elektrische (auto-)mobiliteit. Volgens de meest recente cijfers was het aandeel van batterij-elektrische wagens in 2020 in de provincie Antwerpen 0,5%. 2 Extra (publieke)
laadpalen zijn cruciaal in de transitie van verbrandingsmotoren op fossiele brandstoffen
naar elektromotoren. Er waren in 2019 1471 laadpalen voor elektrische wagens in de
provincie Antwerpen. Dat kwam neer op 1,6 laadpalen per 1000 ingeschreven wagens in
de provincie, of bijna 1 laadpaal voor elke 3 batterij-elektrische wagens. Dat is hoger dan
het gewestelijke gemiddelde. Enkel in Oost-Vlaanderen is het aandeel iets hoger. Het
Vlaams Lokaal Klimaat- en Energiepact stelt tegen 2030 één laadpunt per 100 inwoners
voor. Dat zou betekenen dat er tegen 2030 ca. 19.000 laadpunten in de provincie Antwerpen zouden moeten staan.
Het aantal ingeschreven wagens was in 2019 met 8,1% gestegen t.o.v. 2011. Deze
stijging loopt sneller dan de stijging van het aantal huishoudens (+5,3%) en inwoners
(5,7%). Een trendbreuk is nodig om het aantal afgelegde kilometers door gemotoriseerd
transport te doen dalen.

1
2

Bron: (Acerta, 2021)
Bron: (Departement Omgeving, 2020)
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SD 7. Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd
De landbouw- en industriebedrijven van de provincie Antwerpen lijken onvoldoende te evolueren richting klimaatneutraliteit. Er is een daling van het enerOnze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

gieverbruik nodig en een groter aandeel van hernieuwbare energiebronnen.
Daarnaast leidt ook de steeds groeiende veestapel tot groeiende broeikasgasemissies.
De provincie Antwerpen wil stappen naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering ondersteunen (operationele doelstelling 7.1), de watervoorziening van bedrijven verduurzamen (OD 7.2), de klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen vergroten (OD 7.3)
en meer lokale productie en consumptie stimuleren (OD 7.4). We bespreken hier de klimaattransitie binnen de primaire (landbouw) en secundaire (industrie) sector. Ook in het
actieplan bespreken we hier acties die voornamelijk deze twee groepen als doelgroep
kennen. De economie is uiteraard veel breder dan deze sectoren. Deze onderdelen worden echter onder andere strategische doelstellingen besproken. Zo bespreken we de
huishoudens en tertiaire gebouwen onder SD 4, de transportsector onder SD 6 en het
provinciaal publiek patrimonium onder SD 1.

Bovenlokale beleidsdoelen
Het referentiejaar van het Vlaamse klimaatplan is 2005. Het betreft soms ook een andere
scope van emissies, dus het is moeilijk om Vlaamse doelstellingen provinciaal te vertalen.
In het Vlaams klimaatplan wordt er uitgegaan van een vermindering van de uitstoot van
de landbouw met 25% sinds 2005, wat neerkomt om een reductie van 20% t.o.v. 2011.
De uitstoot van de industrie (niet-ETS) zou met 16% dalen t.o.v. 2005, maar dit omvat
een heel andere groep emissies (energetische emissies, exclusief elektriciteitsverbruik;
fugitieve emissies 1; caprolactamproductie 2; fluorhoudende gassen en andere procesemissies) dan onder het Burgemeestersconvenant (louter energieverbruik, inclusief elektriciteitsverbruik).
Onder meer vanwege de grote klimaatimpact van heel wat dierlijke eiwitproductie (vooral
door herkauwers) streeft de Vlaamse overheid tegen 2030 naar een meer duurzame, diverse, zelfvoorzienende en toekomstgerichte eiwitvoorziening doorheen de hele keten

1
De emissie van vluchtige organische stoffen (exclusief methaan) door lekverliezen van apparaten en
leiding (onderdelen).
2
Een organische stof die onder meer bij de productie van nylon wordt gebruikt.

Boomvriendelijk document, hou het digitaal

88

van de productie tot en met de consumptie. 1 De Vlaamse eiwitstrategie zet enerzijds in
op het verduurzamen van veevoeders en dierlijke eiwitproductie. Anderzijds zet ze in op
een diversificatie van de eiwitbronnen met meer plantaardige eiwitten, innovatieve eiwitbronnen (bv. insecten), een breder productaanbod en een duurzamere consumptie.

Provinciale doorvertaling en trends

Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

FIGUUR 42: EVOLUTIE UITSTOOT INDUSTRIE EN LANDBOUW 2011-2018

De industrie (exclusief ETS) was in 2019 verantwoordelijk voor ca. 13% van de klimaatimpact in de provincie Antwerpen. Bij de industriebedrijven zien we een lichte daling van
de uitstoot met ca. 4% sinds 2011, ondanks een stijging van het energieverbruik in die
sector. De daling is te wijten aan een lagere koolstofintensiteit van de energiedragers: er
werd heel wat minder stookolie en steenkool verbruikt, ten voordele van elektriciteit,
aardgas en biomassa. De energiegerelateerde emissies van de niet-ETS industrie omvatten het energiegebruik van vooral kleinere bedrijven, waarvan het energiegebruik (en de
energetische emissies) deels voortkomen uit de verwarming van gebouwen (kantoren en
andere werkruimtes), de aandrijving van machines (bv. elektriciteitsverbruik) en de
warmte- en stoombehoeften van de bedrijven (bv. in de voedingsindustrie). Een belangrijke groep van de industriebedrijven heeft energiebeleidsovereenkomsten met de overheid afgesloten, wat resulteert in een blijvende energie-efficiëntieverbetering van deze
ondernemingen doorheen de jaren heen.
De landbouw zorgt in 2019 voor ca. 15% van de provinciale uitstoot. Bij de landbouw
zien we een sterke stijging van de emissies (zowel de energetische als de niet- energetische emissies) met meer dan 12% sinds 2011.. De niet-energetische klimaatimpact van
de veehouderij (vertering + mestverwerking) is met 15% gestegen door de toename van

1

Bron: (Vlaamse Overheid, 2021)
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het aantal dieren. Vooral de toename van runderen heeft een belangrijk effect op het klimaat (zie volgende alinea). Het is vooral de uitstoot voor het energieverbruik van de
landbouw dat met meer dan 29% is toegenomen door een aantal marktevoluties. Tegelijkertijd zijn er verschillende indicaties dat de landbouw als sector significant energie-efficiënter is geworden en minder koolstofintensieve energiebronnen gebruikt.1 Er zijn twee
belangrijke verklaringen voor de toegenomen uitstoot door het energieverbruik van de
landbouw: langs de ene kant is er een toegenomen economische activiteit in energie-intensieve landbouwtakken zoals de glastuinbouw. Een andere verklaring zijn de vele investeringen die tuinbouwbedrijven hebben gemaakt in warmtekrachtkoppeling (veelal op
aardgas) die zowel warmte als elektriciteit leveren. De landbouw is zo een netto elektriciteitsproducent geworden, die meer elektriciteit produceert dan dat ze afneemt. De impact van de warmteproductie wordt toegekend aan de landbouwsector, de klimaatimpact
Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

van de geproduceerde elektriciteit wordt over alle sectoren verdeeld a rato van de afgenomen elektriciteit. Als we echter op langere termijn (sinds 1990) kijken dan zien we dat
de energetische emissies van de landbouw gedaald zijn de periode 1990-2008, dankzij
inspanningen gericht op rationeel energiegebruik en de aanwending van minder koolstofintensieve brandstoffen in de glastuinbouw. 2 Hierbij is er een brandstofswitch gerealiseerd van petroleumproducten (i.h.b. stookolie) naar aardgas en biomassa (zowel biogas
als vaste biomassa). Sinds 2008 is het aardgasverbruik versneld gestegen doordat er
steeds meer warmtekrachtkoppeling-eenheden in eigen gebruik worden opgestart.
1.873.010 MWh) geworden die ca. 9 keer meer elektriciteit produceert en op het net zet
dan dat ze afneemt va het elektriciteitsnet (194.8.138 MWh), voornamelijk door de expansie van WKK in de glastuinbouwsector. Een bijzondere uitdaging schuilt hier in de
overgang naar hernieuwbare energiebronnen.
De klimaatimpact van de veehouderij (vertering + mestverwerking) is gestegen door
de toename van het aantal dieren. Vooral de toename van runderen heeft een belangrijk effect op het klimaat (runderen zorgen voor 78% van de niet-energetische veeteeltuitstoot). Ook de productie van varkensvlees kent een belangrijke uitstoot van methaan
en lachgas (18% van de niet-energetische emissies van de veeteelt). Bij alle categorieën
vee zien we stijgingen van het aantal dieren (zie Tabel 11). 3 Beide categorieën kenden
een lichte groei van het aantal dieren in 2019. Het is vooral in de pluimveehouderij, maar
ook bij de andere dieren (geiten, schapen, paarden) dat we een grote groei in aantal dieren kunnen waarnemen, maar de totale klimaatimpact hiervan is beperkt.

1
Bron: (Vandevenne, 2018)
2
Bron: (Vlaamse Regering , 2020)
3
De uitstoot van veeteelt wordt berekend door het product van het aantal dieren en het aantal kg CH4
dat ze uitstoten door vertering, en de hoeveelheid CH4 en N20 die ze jaarlijks per dier door mestopslag veroorzaken. Deze emissiefactoren worden jaarlijks geactualiseerd door de VMM. Het aantal dieren wordt verkregen via de mestdatabank. De berekeningen gebeuren door het VITO in opdracht van departement Omgeving
(VITO & Departement Omgeving, 2020).
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TABEL 11: EVOLUTIE VAN HET AANTAL DIEREN TUSSEN 2011 EN 2019 1
Aandeel uitstoot van vee-

Groei van aantal

houderij

dieren sinds 2011

Runderen

78%

5,2%

Varkens

18%

2,5%

Pluimvee

1%

42,3%

Andere

3%

73,4%

De uitstoot van lachgas door de afbraak van stikstof in landbouwbodems is significant

1

Onze economie is klimaatneutraal en klimaatveilig georganiseerd

gedaald t.o.v. 2011. De laatste jaren zien we hier echter ook een stijging.

Bron: (VITO & Departement Omgeving, 2020)
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5. Bijlagen
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Bijlage 1:
Betrouwbaarheid gegevens over klimaatimpact
Een groene cel wil zeggen dat het cijfer een nauwkeurige weerspiegeling van de lokale
werkelijkheid geeft en dat de evolutie van het cijfer over de jaren heen toelaat om de impact van lokale inspanningen op te volgen. Een blauwe kleur wijst op een cijfer dat een
combinatie is van lokale metingen/tellingen en Vlaamse gegevens/parameters; het cijfer
is een minder nauwkeurige weerspiegeling van de lokale werkelijkheid, maar de evolutie
van het cijfer over de jaren heen staat desalniettemin toe een trend af te leiden en deze
te koppelen aan lokale inspanningen. Een gele cel wil zeggen dat het cijfer is afgeleid van
Vlaamse gegevens/parameters; het cijfer is geen nauwkeurige weerspiegeling van de lokale werkelijkheid – of hooguit toevallig; de evolutie van het cijfer over de jaren heen
volgt de Vlaamse trend en is niet toe te wijzen aan lokale inspanningen. Een grijze cel wil
zeggen dat deze bron van klimaatimpact niet van toepassing is op deze sector.
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TABEL 12: BETROUWBAARHEID DATA 95.

Aardgas

Aardolie

Steen-

(stookolie,

kool

benzine,

Elektriciteit

WKK-

Groene stroom

Groene warmte uit

warmte

uit zon&wind

zonneboilers
&warmtepompen

diesel)
Mobiliteit
Woningen
Tertiair
Industrie
(niet-ETS)
Landbouw
Openbaar
vervoer
Openbare
verlichting
Provinciebestuur
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Bio-energie

Veeteelt en landbouwbodems

Bijlage 2:
Scope van de klimaatdoelstelling
FIGUUR 43: SCOPE KLIMAATDOELSTELLING TEGENOVER ETS-UITSTOOT96

De klimaatdoelstelling en klimaat impactanalyse van dit plan focussen op een deel van de
broeikasgassen die worden uitgestoten op het grondgebied van de provincie. Het gaat
enerzijds over CO2-emissies gerelateerd aan energieverbruik en -productie. Ook de CH4emissies (methaan) en de klimaatimpact van lachgas (N20) door veeteelt en mestverwerking worden meegenomen. Deze worden omgezet naar CO2eq.
Grote energie-intensieve vestigingen (jaarlijks primair energiegebruik van minstens 0,5
PJ), productie-installaties van energie (>20MW) en de intra-Europese luchtvaart vallen
onder het Europese systeem van verhandelbare emissierechten, het Emissions Trading
System (ETS). Ze maken geen deel uit van de nationale of lokale klimaatdoelstellingen.
Het ETS reguleert de uitstoot van zo’n 11.000 bedrijven. Die nemen gezamenlijk 45%
van de Europese uitstoot aan broeikasgassen voor hun rekening. Bedrijven onder het
ETS zijn meestal grote, energie-intensieve bedrijven uit de elektriciteitssector, raffinage
industrie, chemische industrie, metaalsector, enzovoorts. Ook de intra-Europese luchtvaart valt hieronder. Elke installatie of bedrijf dat onder ETS valt krijgt een jaarlijkse hoeveelheid uitstootrechten toegewezen. Overschotten of tekorten van emissierechten worden verhandeld. Zij hebben momenteel een ambitieuzere reductiedoelstelling dan de lidstaten, en deze emissies dalen ook sneller dan die van de sectoren die niet onder ETS
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vallen97. Op het grondgebied van de provincie Antwerpen bevinden zich een honderdtal
installaties die onder ETS vallen die in totaal 13 Mton CO2eq uitstoten.98
De emissies van internationaal transport vallen buiten de internationale klimaatdoelstellingen die lidstaten van de EU moeten halen, maar worden wel bijgehouden. Daarnaast heeft België ook ingestemd met de internationale klimaatdoelstellingen van de Internationale Maritieme Organisatie en Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart.
In de cijfers wordt evenmin de indirecte klimaatimpact meegerekend van goederen en
diensten die van buiten de provincie worden geïmporteerd (productie, transport, gebruik,
recyclage, …). Heel wat halffabricaten en consumptiegoederen worden immers niet geproduceerd op het grondgebied van de provincie. Ongeveer twee derde van de koolstofvoetafdruk van de Vlaamse consumptie gebeurt buiten Vlaanderen.99 Volgens een andere
studie met een andere methodologie lag de totale huishoudelijke koolstofvoetafdruk van
de provincie Antwerpen tussen de 20-25 ton CO2eq, en lag deze tussen de 13-14,3 ton
CO2eq per capita.100
Bio-energie voor stroom, warmte of transport veroorzaakt ook klimaatimpact. Deze
wordt echter niet meegeteld, omdat de internationale afspraak geldt dat de energetische
toepassing van biomassa (in vaste, gasvormige of vloeibare vorm) klimaatneutraal zou
zijn, omdat ze vervangen wordt door eenzelfde hoeveelheid biomassa. In hoeverre de
verbranding van biomassa effectief netto-klimaatneutraal is hangt af van de aard en toepassing van de gebruikte biomassa, en van de snelheid en volledigheid waarmee nieuwe
plantengroei de uitstoot compenseert. De EU heeft duurzaamheidscriteria uitgevaardigd
om de klimaatimpact bio-energie te verminderen.101
Voor volgende bronnen van uitstoot zijn er geen provinciale gegevens en zitten dus momenteel niet in de scope van het klimaatplan:
•

de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas, methaan, roet en sterke fluorgassen tijdens industriële processen

•

de uitstoot van scheepvaart en spoorverkeer binnen de grenzen van de provincie

•

emissies die vrijkomen tijdens afvalverwerking
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Bijlage 3:
Impacttabel van de risico- en kwetsbaarheidsanalyse
Deze tabel geeft een overzicht van gevolgen van de klimaateffecten (de impact) op verschillende sectoren, zonder volledig te kunnen zijn.
Kans op voorkomen: mogelijk – waarschijnlijk – zeker – onbekend/Gevolgniveau: laag –
matig – hoog – niet bekend/ Tijdskader: KT = 0-5j, MLT = 5 – 15j, LT = >15j

Sector

Verwachte gevolgen

Kans op

Impact

voorkomen
Gebou-

Schade aan infrastructuur en gebouwen door

wen

bodemverzakkingen veroorzaakt door droogte.

Tijdskader

Waarschijnlijk

Matig

LT

Mogelijk

Hoog

MLT

Waarschijnlijk

Hoog

KT

Mogelijk

Laag

LT

Zeker

Hoog

KT

Mogelijk

Hoog

LT

Waarschijnlijk

Hoog

MLT

Zeker

Laag

KT

Mogelijk

Matig

LT

Waarschijnlijk

Hoog

KT

Hoog

MLT

Schade, ontoegankelijkheid en onbewoonbaarheid door overstroming.
Transport

Schade aan wegen, spoorwegen en fietspaden
door hitte. Verstoring scheepvaart door laag
waterpeil. Uitval spoorlijnen door schade aan
elektriciteitsnet.
Toenemende filekans bij wateroverlast.

Energie

Stijgende energievraag in de zomer voor koe-

en com-

ling. Verminderde opbrengst zonnepanelen en

municatie

zonneboilers door hitte.
Overstroming: Uitval van elektriciteit (bv. elektriciteitscabines), telefoon en internet.

Drinkwa-

Verminderde drinkwaterbeschikbaarheid door

ter

grondwaterdaling

Afval

Meer zwerfvuil door meer recreanten in parken
en bossen bij hitte.
Verstoorde afvalophaling in overstroomde wijken. Waterverontreiniging door afval- en verontreinigende stoffen van stort- en opslagplaatsen, alsook van verontreinigde bodems.

Landbouw

Hitte- en droogtestress bij vee, zowel qua voe-

en bos-

ding als qua dierenwelzijn.

bouw

Zeker

Opbrengstverliezen door hitte- en droogtestress en brandschade bij gewassen. Kansen
voor nieuwe gewassen zoals kikkererwten en

Waarschijnlijk

quinoa102.
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Opbrengstverliezen door korter groeiseizoen en
moeilijke landbewerking bij wateroverlast.
Overstromingen met vervuild water kan problemen geven voor voedselveiligheid.
Milieu

Bij hitte, hogere kans op zomersmog103. Door

Waarschijnlijk

Hoog

KT

Mogelijk

Matig

MLT

Zeker

Hoog

KT

Zeker

Hoog

KT

droogvallen van vijvers, moerassen en veengebieden ed. komt veel CO2 vrij (versnelt op die
manier nog de klimaatverandering). Door
droogte neemt de concentratie verontreinigende stoffen en het risico op blauwalg toe in
waterlopen en vijvers104.
Waterverontreiniging door GPBV-installaties105,
en uitspoelen van gewasbeschermingsmiddelen
en meststoffen bij wateroverlast.
Biodiversiteit

Klimaat bepaalt in hoge mate de verspreiding
van soorten. Biodiversiteit

daalt106

door ge-

schikt habitatverlies, gewijzigde omstandigheden (bv. bodemvocht, nutriëntenbalans), of te
hoge concurrentie van invasieve exoten.
Periodieke verschijnselen bij soorten veranderen door de klimaatopwarming (fenologie). De
interacties tussen soorten kunnen daardoor in
de war geraken (bv. koolmees die te weinig
rupsen vindt voor haar jongen).

Ecosys-

Permanente en vochtige graslanden, veenge-

temen

bieden en moeras(bos)sen worden zeldzaam.
Ze zijn uiterst waardevol qua soorten, maar
worden door droogte erg bedreigd. Bovendien
begint bij uitdroging veel organische stof te
compenseren met extra CO2-emissies tot gevolg. Ook buitenlandse veengebieden kunnen
bedreigd worden door onze aankoop van veenhoudend potgrond.
Aantasting natuurwaarden door hitte, droogte
en natuurbranden op gevoelige zandgronden,
zoals in heidegebieden.of droge schrale graslanden. Een overzicht van droogtegevoelige
ecosystemen vindt men op de ecotoopkwetsbaarheidskaart107
Ecosysteemdiensten komen in het gedrang bij
hitte en droogte, zoals afstervende bomen die
hun bladeren verliezen en daardoor hun schaduwbiedende en verkoelende functie, ontboste
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gebieden verliezen hun sponsfunctie en kansen
voor recreatie, enz.

Bos

Door droogte en hitte vermindert de vitaliteit

Zeker

Hoog

KT

Waarschijnlijk

Hoog

KT

koorts, …

Mogelijk

Hoog

LT

Meer huidkankers ten gevolge van hogere

Mogelijk

Mogelijk

Hoog

LT

Waarschijnlijk

Matig

KT

Mogelijk

Laag

MLT

van bomen. Verdroging wordt soms versterkt
door drainagegrachten en bemaling van nabijgelegen infrastructuurprojecten. Verzwakte bomen zijn gevoeliger aan plaagsoorten. Het is
moeilijk in te schatten welke boomsoorten beter gaan gedijen in de toekomst. Zuiderse
soorten zijn minder bestand tegen hevige regenval in de winter. Monotone bosbestanden
zijn het gevoeligst aan de klimaatimpact
(daarom diversiteit aangewezen). Er is ook een
hoger risico op stormschade en uitval bij verzwakte bomen.
Gezond-

Meer ziekenhuisopnames en overlijdens bij ou-

heid

deren bij hitte en hoge ozonconcentraties.
Nieuwe ziektes uit het zuiden, meer hooi-

zonne-intensiteit108
Bij overstroming risico op stress, angst, ziektes, hartritmestoornissen en depressies door
maatschappelijke chaos, menselijk leed en
druk op de financiële reserves, vooral bij
kwetsbare groepen als ouderen, alleenstaande
ouders en chronisch zieke mensen.
Hulpdien-

Bij overstroming geraken hulpdiensten moeilijk

sten

ter plaatse. Uitval van elektriciteit, telefonie en
internet bemoeilijken sterk hun opdrachten.

Toerisme

Bij hitte, risico op te hoge recreatiedruk in

en recrea-

kwetsbare gebieden. Extra toezicht nodig in

tie

parken en bossen o.a. vanwege brandrisico.
Extra aanbod vereist voor buitenrecreatie in
verkoelende omgeving. Bij langdurige droogte
kan recreatieaanbod uitvallen door brand,
blauwalgvergiftiging, vallende takken (door
droogte laten sommige bomen zware takken
vallen).
Ontoegankelijke recreatie-infrastructuur bij
wateroverlast, bv. ondergelopen voetbalvelden.
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Economie

Verminderde arbeidsproductiviteit bij hitte door

Waarschijnlijk

Matig

KT

koeling goederen, producten en kantoren.

Waarschijnlijk

Hoog

LT

Gehinderde werking of toelevering door lager

Mogelijk

concentratieverlies, vermoeidheid en moeite
om beslissingen te nemen. Extra kosten voor

waterpeil op de kanalen:
Gehinderde werking of toelevering bij overstroming.
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Bijlage 4:
Biomassa als lokale hernieuwbare energie
Vloeibare, vaste, of gasvormige biomassa is de belangrijkste hernieuwbare energiebron
volgens de provinciale emissie-inventaris. We kiezen ervoor om enkel hernieuwbare
energie uit biomassa mee te nemen, indien er betrouwbare gegevens bestaan op basis
van certificaten, vergunningsaanvragen of premies die informatie geven over hoeveel
energie er is opgewekt en kunnen garanderen dat het duurzame biomassa uit (lokale)
reststromen betreft. We sluiten hiermee aan op de visie van de Vlaamse overheid rond
de bio-economie dat biomassa een stabiliserende aanvulling kan zijn op weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind, en voor warmteprocessen die niet
met andere hernieuwbare energiebronnen ingevuld kunnen worden, indien het biomassa
betreft uit restromen die niet in concurrentie staan met de biodiversiteit, voedselproductie en het gebruik van biomassa voor materialen. 1 De energetische valorisatie van nietrecycleerbare afvalstromen geldt hier als laatste stap in de cascade. Er zijn immers ook
belangrijke nadelen verbonden aan (sommige) energetische toepassingen van biomassa:
(i) het ruimtebeslag per eenheid energie is vele malen groter dan bij andere bronnen, (ii)
er vindt altijd een erg grote uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en roet plaats. 2 Zo beschouwt de Vlaamse Milieumaatschappij huishoudelijke houtverwarming als de technologie met de grootste milieuschade (vooral door de negatieve impact op luchtkwaliteit)
voor woningverwarming, zelfs indien deze als klimaatneutraal en hernieuwbaar wordt beschouwd en via moderne installaties. 3 Bovendien zijn de huidige lokale data over huishoudelijke houtverwarming onbetrouwbaar, geeft het VITO zelf aan. 4 De Bosgroepen en
de Regionale Landschappen, die door de provincie gecoördineerd worden, engageren zich
daarom mee in de ‘Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming’ om de emissies van huishoudelijke houtverwarming met de helft te reduceren tegen 2030, door oude houtstookinstallaties tegen 2030 uit te faseren en door een betere inventarisatie van de houtstookinstallaties (bv. kachels) en het houtverbruik. 5 Ook biobrandstoffen in het transport zouden volgens sommige bronnen tot evenveel of zelfs meer broeikasgassen leiden dan conventionele diesel en benzine en helemaal niet uit reststromen bestaan, maar uit geïmpor-

1
Bron: (Vlaamse Overheid, 2013)
2
Bron: (Posad Maxwan Strategy Design & 3E, 2019)
3
Volgens een studie in opdracht van de VMM is het verwarmen van een woning met hout veel schadelijker voor het milieu dan alle andere verwarmingstypes. Open haarden spannen daarbij de kroon, maar ook
recente houttoestellen zijn een stuk schadelijker dan bv. moderne gasinstallaties. Hout is verantwoordelijk
voor 60 % van alle directe milieuschadekosten, hoewel maar 20 % van de Vlaamse gezinnen hout gebruikt.
Warmtepompen en -netten hebben de laagste schadekosten. Bron: (de Bruyn, van der Veen, Korteland, &
Bijleveld, 2019). Houtverbranding kan als hernieuwbaar en klimaatneutraal beschouwd worden, als er garanties
worden geboden dat het gekapte hout opnieuw wordt aangeplant en zo gecompenseerd wordt door de hoeveelheid CO2 die bomen en biomassa uit de atmosfeer halen. Die compensatie gebeurt echter pas na vele jaren en is niet gegarandeerd.
4
Bron: Persoonlijke correspondentie met Erika Meynaerts (VITO). De handleiding bij de inventarissen
geeft ook extra info (VITO & Departement Omgeving, 2020)
5
Bron: (Vlaamse Overheid, 2018)
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teerde energiegewassen die een groot landgebruik vergen en zo ontbossing en degradatie van veengebieden voeden. 1 De data rond biobrandstoffen en huishoudelijke houtverwarming kunnen voorlopig niet garanderen dat het om duurzame lokale, energiebronnen
gaat uit reststromen. Daarom nemen we deze voorlopig niet mee als hernieuwbare energiebron die we kunnen opvolgen en aanmoedigen.

1
Bron: (Hansen, 2020) (CNCD-11.11.11, Inter-Environnement, Oxfam, FIAN, Greenpeace, Bond Beter
Leefmilieu en Natuurpunt, 2019)
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